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Анотація дисципліни 

 

    Навчальна дисципліна «Археологія стародавнього Сходу» 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 знаннями  про 

археологічні  комплекси   стародавнього  Сходу. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні та 

практичні засади організації  роботи з  старосхідними археологічними 

джерелами  . 

Мета курсу: скласти у здобувачів вищої освіти уявлення про старосхідну 

цивілізацію як цілісний феномен матеріальної культури з огляду перш за все на 

археологічні джерела.  

Завдання курсу: характеристика найважливіших пам’яток старосхідної 

археології, ознайомлення з історією їхнього дослідження з моменту виникнення  

археології як наукової дисципліни й до сучасності, методами археологічних 

досліджень як пам’яток в цілому, так і окремих об’єктів, масових знахідок, 

існуючими способами їхнього визначення та датування. 

 

Очікувані результати навчання 

 

 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів освітнього 



ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті вищої освіти). 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність реалізувати громадянські права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства, та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини, громадянина 

України. 

ЗК 2  Здатність оберігати та примножувати культурні, моральні , етичні, 

наукові  цінності і досягнення суспільства на основі  розуміння історичного 

розвитку, господарської діяльності, техніки і технологій. 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 4 Здатність  усно і письмово спілкуватися державною мовою. 

ЗК 6 Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7 Здатність оволодівати сучасними знаннями  та самовдосконалюватися. 

ЗК 8 Здатність виявляти, ставити і виріщувати проблеми. 

ЗК 9 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати 

обѓрунтовані  рішення. 

ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК 1 Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і 

процесами у минулого і сучасносного. 

ФК 2 Усвідомлення відмінностей в історіографічних підходах і поглядах, 

напрямах, наукових школах. 

ФК 4 Здатність  застосовувати у професійній діяльності наукові досягнення, 

інформаційно-аналітичні видання, сучасні інформаційно-пошукові системи. 

ФК 5 Здатність виявляти необхідні для діяльності історичні джерела. 



ФК 6 Здатність використовувати інструментарій спеціальних історичних 

дисциплін та сучасні інформаційні технології  для обробки історичних даних.  

ФК 7 Здатність використовувати  фахові знання та професійні навички для 

виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини. 

ФК 9 Здатність працювати  з історичними текстами і документами, аналізувати 

їх і узагальнювати. 

ФК 10 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією.   

ФК 11 Здатність  здійснювати і організовувати  археологічні діяльність. 

ФК 12  Здатність  робити  відбір, уніфікацію, взяття на облік  і зберігання 

документів, матеріалів, предметів історико-культурної цінності у відповідності 

до правил  і нормативів. 

ФК 13  Здатність   організовувати  та виконувати роботу  в  архівах, музеях, 

державних наукових та науково-дослідних установах  у відповідності з 

діючими  правилами і нормами.   

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна  

 

Програмні результати навчання 

 

ПРН 1 Знати найважливіші факти і події української та всесвітньої історії, мати 

глибокі знання про основні періоди розвитку. 

ПРН 2 Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій і 

використовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 3 Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та всесвітньої історії,  

принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних 

джерел. 

ПРН 4  Володіти понятійно-категоріальним  історичної науки, професійно 

оперувати науковими термінами і поняттями. 

ПРН 5 Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, 

архівними та іншими  історичними джерелами. 



ПРН 6 Виявляти взаємозв`язки  між процесами минулого та сучасності, 

аналізувати суспільні процеси в історії України  у контексті європейської та 

світової історії. 

 ПРН 7 Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле 

представників різних епох, напрямів, шкіл. 

ПРН 8 Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень з історії та 

археології, презентувати результати досліджень, робити узагальнення. 

ПРН 10 Застосовувати сучасні засоби та методики у процесі популяризації 

історії та археології, а також здійсненні  різних видів педагогічної діяльності. 

ПРН 11 Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та 

/або історичних передумов. 

ПРН 12  Здійснюватикомунікацію з професійних питань з представниками 

наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і 

спільнот. 

ПРН 13  Розуміти загальні і специфічні риси історичного розвитку різних 

регіонів України, Європи і світу, співпрацювати з носіями різних історичних та 

культурних цінностей. 

ПРН 14  Вміти акумулювати і поширювати кращий досвід професійної 

діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних 

проблем історії та археології. 

 

 

  Очні консультації: кількість годин і розклад присутності на кафедрі згідно з 

графіком консультацій. 

   Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 11.00 до 13.00; щочетверга з 18.00 до 20.00 (2 академічні 

години).  

E-mail викладача:   avslesarenko@ukr.net 

 

 

 

 


