
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни» 

 

Рівень вищої освіти: Перший 

 

Освітній ступінь: Бакалавр 

 

Галузь знань: 

01 Освіта /Педагогіка 

 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

014.03 Історія  

 

Мета сертифікованої програми: 

1) надати студентам знання з області археології, етнології та спеціальних 

історичних дисциплін; 

2) знайомство студентів з метою та завданням, структурою та методами 

дослідження, різноманітними типами пам’яток, а також з сучасними науковими 

проблемами щодо вивчення та охорони  археологічної спадщини України; 

3) розкрити теоретико-методологічні засади, предмет, об’єкт, мету, завдання та 

функції етнології, історію розвитку етнології в Україні та за кордоном, 

джерельну базу етнології, що дає можливість формування професійних основ 

історика, який володіє сучасними методами джерелознавчого аналізу; 

4) знайомство студентів із предметом і методами кількох традиційних 

спеціальних історичних дисциплін; обговорення та набуття практичних 

навичок аналізу історичних джерел. 

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

 

компетентності: 

1) здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з археології, етнології 

та спеціальних історичних дисциплін; 

2) здатність володіти категоріально-понятійним апаратом археології, етнології 

та спеціальних історичних дисциплін;  

3) здатність характеризувати досягнення сучасної археології, етнології та 

спеціальних історичних дисциплін та їх роль у суспільному житті;  

4) здатність до пошуку, класифікації та характеристики історичних джерел 

різного походження; 

5) здатність чітко і логічно відтворювати базові знання з області археології, 

етнології та спеціальних історичних дисциплін, оцінювати нові відомості, 

факти, події та інтерпретації в контексті формування цілісної історичної 

картини світу; 

6) здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, 

національну гідність та історичну національну пам’ять; 

7) здатність до збереження історико-культурної спадщини України; 

 



результати навчання: 

1) вміти опрацьовувати тематичну літературу, самостійно збагачувати свій 

науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально 

виважені методи оволодіння знаннями в області археології, етнології та 

спеціальних історичних дисциплін; 

2) знати історичну термінологію та наукову періодизацію археології, етнології 

та спеціальних історичних дисциплін; 

3) вміти інтегрувати знання, які отримані в процесі вивчення археології, 

етнології та спеціальних історичних дисциплін в єдиний комплекс 

суспільствознавчих предметів, відповідно до вимог Державного стандарту 

середньої освіти; 

4) визначати етнічну приналежність окремих груп населення, володіти 

основами методики збору та впорядкування етнографічних джерел; 

застосовувати етнографічні знання у педагогічній та науково-дослідницькій 

роботі, повсякденній побутовій та політичній культурі; 

5) застосовувати набуті знання та вміння зі спеціальних історичних дисциплін 

для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів, використовувати їх для 

проведення історико-краєзнавчої роботи в школі; 

6) розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати 

різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва; 

7) розпізнавати належність окремих пам’яток та речових залишків до 

конкретної археологічної культури, використовувати знання з археології у 

процесі викладання історії у школі, позашкільній роботі та у музейній справі. 

 

Загальний обсяг сертифікованої програми:  

24 кредити ЄКТС 

 

Вимоги до отримання сертифікату:  

Успішне складання заліків з усіх дисциплін сертифікованої програми 

 

Назва кваліфікації:  

консультант з питань археології та етнології 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

кафедра української і всесвітньої історії та культури 

 

Керівник програми: 

доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, кандидат 

історичних наук наук Татаринов Іван Євгенович 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 

 

Шифр 

дисципліни 
Назва дисципліни 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, в 

яких планується 

вивчення 

СП 1 Археологія 

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 3 

СП 2 
Історична географія 

України  

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 4 

СП 3 Етнологія 

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 5 

СП 4 

Історія 

українського 

війська 

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 6 

СП 5 Джерелознавство 

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 7 

СП 6 
Українська 

етнологія 

Кафедра української і 

всесвітньої історії та 

культури 

4 / 120 8 
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