ІСТОРИЧНА УРБАНІСТИКА
Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Прищепа Олена Петрівна
Кількість кредитів – 6
Семестр – 5-й
Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Історична урбаністика» у рамках професійної
підготовки

магістрів

спеціальності

014.03

«Середня

освіта

(Історія)»

викладається за вибором студентів. Творче засвоєння курсу має сприяти
формуванню у студентів усвідомлення причетності українських земель до
цивілізаційного світового процесу

на усіх етапах його становлення та

подальшого розвитку, який невіддільний від урбанізації.
Метою курсу є вивчення містотворчих процесів в загальноісторичному
світовому вимірі і розгляд специфіки урбанізаційних процесів на українських
землях, визначення етапів містотворення у планетарному масштабі та
співставлення їх із основними періодами розвитку міст на українських землях.
Завдання курсу:
- дати уявлення про місто як історичне явище;
- розкрити основні етапи історичного розвитку міст України і світу;
- сформувати бачення урбанізації як найважливішого суспільного явища
та її специфіки на українських землях;
- ознайомити

студентів

із

найголовнішим

науковим

доробком

зарубіжних та вітчизняних істориків з проблем містознавства;
- вироблення у студентів навичок порівняльного аналізу урбанізаційних
процесів у різних регіонах України.
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Очікувані результати навчання:
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна, подаються у відповідності до освітньо-професійної програми за
спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», затвердженої рішенням вченої
ради РДГУ від 25 квітня 2019 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)
ЗК2 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК3 уміння ідентифікувати і формулювати проблему, для її вирішення
та досягнення обгрунтованого висновку використовувати потрібну
інформацію та методологію;
ЗК4 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел;
ЗК7 працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом.
Здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних
досліджень та аналізу, вчасно подавати результат, генерувати нові ідеї

Спеціальні компетентності
(СК)
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СК1 розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій
історичної науки як складової частини наукової думки і духовної
культури суспільства;
СК2 здатність використовувати професійно-профільовані знання й
уміння в галузі історичних наук для дослідження соціальноекономічних та політичних об’єктів, явищ і процесів як складових
елементів історичного минулого;
СК5 володіти методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
СК6 з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях
минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній
системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і
формування на цьому грунті особистого світогляду;
СК7 пошук розуміння та розміщення архівного матеріалу, історичний
висновок та дискутування про минуле в політичному та культурному
контексті.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна
Знання
(Зн)
ЗН1 методів та методології дослідження історичного процесу;
ЗН2 загального ходу історичного процесу, окремих періодів, видатних
історичних та політичних діячів;
ЗН4 характерних рис історичних епох, їх зміст та спадковість;
ЗН5 способів та методів аналітичної та дослідницької діяльності,
введення в науковий обіг архівних матеріалів.
Уміння (Вм)
Вм3 формулювати цілі й завдання, дослідницькі гіпотези;
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Вм5 обирати та використовувати необхідні історичні методи при
аналізі суспільно-політичних, соціально-економічних явищ та
процесів.
Комунікація
(Ком)
Ком2 використання іноземних мов у професійній діяльності.

Автономія та відповідальність
(А і В)
АіВ1 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування;
АіВ2 відповідальність за розвиток професійного знання і практик,
оцінку стратегічного розвитку команди, ініціювання інноваційних
комплексних проектів, лідерство та повна автономність при їх
реалізації..
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
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