Історія та археологія:
Історія. Європейські студії
Кафедра української і всесвітньої історії та культури

Спеціальність

032 Історія та археологія

Особа, яка здобула освіту за першим
(бакалавр) рівнем вищої освіти, має право на
Кваліфікація
Бакалавр історії та археології здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем
за спеціалізацією «Історія. вищої освіти та може займати первинні посади:
Європейські студії»
–
історик,
історик
(економіка),
історик
(політика),
історик
(суспільні
відносини),
Освітній ступінь Бакалавр
консультант з питань історії;
– архівіст, експерт з комплектування музейного
Форми навчання Денна, заочна
та виставочного фонду, зберігач експонатів,
зберігач фондів;
Форми
Державна
– антрополог;
фінансування
Контрактна
– археограф, археолог, етнолог, палеограф;
Термін
3 роки 10 місяців
– викладач-стажист.
навчання
ЗНО:
Практика/
Стажування:

Українська мова та література,
Історія України, за вибором
іноземна мова або географія
Навчальна та виробнича

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОГРАМИ:
Програма
містить
теоретичну
і
практичну складові, базується на сучасних
підходах у вивченні історичного процесу.
Здобувач вищої освіти має можливість
отримати знання з європейської культури,
історії європейської інтеграції, інституційних
основ Європейського Союзу, а також навички
комунікації англійською мовою. Оволодіння
основами педагогіки й психології, методики
викладання
історії
та
проходження
педагогічної
практики
дозволяють
застосовувати набуті знання та вміння в
освітній галузі.
Освітньо-професійна
програма
орієнтована на знання та розуміння
історичного процесу з акцентом на вивченні
історії європейської цивілізації з великою
складовою комунікаційних і міжособистісних
навиків рідною та іноземною (англійською)
мовами.

ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
- знати основні підходи до вивчення вітчизняної та
світової історії, категоріальний апарат з історії та
археології;
- запам’ятовувати та відтворювати найважливіші
факти, події та процеси історичного минулого
українського народу і людства загалом;
- знати
та
відтворювати
наукову хронологію,
періодизацію і характеристики основних етапів
вітчизняної та всесвітньої історії;
- аналізувати суспільні процеси в історії України у
контексті європейської та світової історії;
- з’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями,
явищами, процесами та демонструвати змістовні думки,
обґрунтовані положення і висновки про них;
- демонструвати навички професійного спілкування з
використанням наукових термінів, прийнятих у
фаховому середовищі.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

03 Гуманітарні науки

ФУАІД

Галузь знань

МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА

ФУФСН

КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет української філології та соціальних наук

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання

kafist.idgu@gmail.com
(097) 45-222-76
підготовчі куси
(096) 559-08-83

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
каб. 102

