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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна історії Європи» призначена для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» факультету історії,
політології, соціології та міжнародних відносин Рівненського державного
гуманітарного університету.
Зміст курсу покликаний сформувати у студентів-істориків-археологів цілісне,
концептуальне бачення процесу виникнення та еволюції ідей, що визначали
розвиток європейської цивілізації та їх носіїв.
Предметом вивчення навчальної дисципліни ідеї ,що визначали вектор
розвитку європейської цивілізації та їх носії .
Мета курсу. Мета викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальної
історії Європи» полягає у формуванні у студентів цілісного концептуального
бачення розвитку фундаментальних принципів, категорій, понять, методів, змісту
та форм пізнання і мислення в рамках європейської цивілізації.
Завдання курсу. В результаті вивчення навчальної дисципліни
«Інтелектуальна історія Європи» здобувач вищої освіти повинен набути наступні
компетентності:
ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК02 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
ЗК04 Здатність працювати в міжнародному контексті;
ЗК05 Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на
рівні професійного і побутового спілкування;
ЗК08 Навичка прогнозування державного, суспільно-політичного
розвитку.
СК02 Реконструкція розвитку європейських народів на основі історичних
джерел;
СК04 Уміння аналізувати різні види історичних джерел;
СК06 Пошук археологічних об’єктів та їх польове обстеження;
СК07 Фіксація, облік та первинна консервація археологічних знахідок;
СК08 Встановлення причинно-наслідкових зв’язків у контексті
розгортання історичного процесу.
Важливість опанування студентами даного курсу постає у необхідності
багатогалузевого вивчення цілої низки самостійних галузей історичного знання, а
саме: історія економічна, політична, соціальна, військова, державна та правова,
цивільна, релігійна та інші. Вивчення програми курсу передбачає підвищення

фахової та професійної підготовки студентів, які в наступному зможуть
використовувати свої знання та вміння в професіональній сфері, а також у науководослідницькій діяльності.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна історія
Європи» здобувач вищої освіти повинен
знати:
Зн1.Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або
професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для
системного мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи.
Зн2.Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності
та на межі предметних галузей.
Зн3.Основні сучасні вимоги до фаху історика та археолога
Зн4.Ключові етапи у розвитку історичної науки.
Зн5.Теоретичні основи історичної науки в контексті світової історикофілософської думки
вміти:
Вм1.Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність.
Вм2. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
Вм3. Використовувати понятійний апарат історичної науки.
Вм4. Вести наукову дискусію і аргументовано відстоювати свою точку зору.
Комунікація:
Ком1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань
та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема
до осіб, які навчаються.
Автономія та відповідальність:
(АіВ)
АіВ3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним
та самостійним.

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
щовівторка, з 18.00 до 20.00; щосереди з 18.00 до 20.00.
E-mail викладача: 30na40@ukr.net

