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Програма впроваджується в 2016 році

Рівень програми

FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
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Мета програми
Надати студентам основи історичного підходу до розуміння сучасного суспільства
та культури, з особливим акцентом на європейському розвитку, починаючи з часу
існування цивілізації Стародавнього Сходу і античної доби і до сьогодення, та
зв’язками Європи зі світом. Області спеціалізації: археологія, регіоналістика,
історіографія та джерелознавство.
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Фокус програми:
загальна/спеціал
ьна
Орієнтація
програми
Особливості
програми
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Характеристика програми
Історія, мультидисциплінарний;
галузь знань – історія та дотичні? суміжні – політологія, антропологія,
міжнародні відносини, комунікація,
знання іноземної мови – бажано;
факультативи – гуманітарні науки, соціальні науки, економіка та освіта.
Історія – 60%; дотичні – 25%; іноземні мова – 5%; факультативи -5%.
Акцент на ідентифікації та використанні первинних та вторинних
джерел та історіографії критично.
Орієнтація на дослідження з великою складовою комунікативних та
міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами. Спеціальні
аудіозаписи надаються майбутнім викладачам, археологам, архівістами.
Студенти можуть робити акцент або на історію України, всесвітню
історію та історію міжнародних зв’язків, або ж на археологію,
історіографію та спеціальні історичні дисципліни.
Мобільність за програмою Еразмус – рекомендується, але не є
обов’язковою; всі студенти беруть участь у спеціальних семінарах
разом зі студентами-учасниками програми Еразмус.
Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштува
ння

Посади (за наявності диплому бакалавра) в закладах середньої освіти,
громадській/приватній адміністрації, архівних, музейних установах,
медіа-засобах та засобах комунікації, журналістиці.
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Продовження
освіти
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Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією галуззю
знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або
суміжною. Можливість викладання; доступ до спеціалізованих архівних
та археологічних досліджень.
Стиль та методика навчання
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Система
оцінювання
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Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси
поєднуються з семінарами та практичними заняттями. Переважно
навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб), з дискусіями та
підготовкою презентацій індивідуально та в малих групах. Під час
останнього року половина часу дається на написання завершальної
кваліфікаційної роботи, яка також презентується та обговорюється за
участі викладачів та одногрупників.
заліки / іспити: усні для концептуальних частин та письмові – для
перевірки основних історико-історіографічних знань; підготовка
презентацій (усних в PowerPoint та письмових), підготовка портфоліо.
Програмні компетентності
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Фахові


Критичність та самокритичність. здібність до організації,
планування та управління своєю діяльністю та прагнення до саморозвитку,
підвищення своєї кваліфікації та майстерності, здібність через необхідність
змінювати профіль своєї професійної діяльності, здібність до соціальної
адаптації, здібність критично оцінювати свої достоїнства та недоліки, обирати
засоби для розвитку достоїнств та усунення недоліків.

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно
розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме:
неофіційним, офіційним та науковим.

Працювати самостійно, приймати ініціативу та керувати
часом. Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного
періоду часу та подавати результат вчасно.

Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та
мультинаціональному середовищі. готовність до кооперування з колегами,
роботи у колективі, здібність знаходити організаційно-управлінські рішення у
нестандартних ситуаціях та готовність нести за них відповідальність.

Базові загальні знання.

Володіти базовими загальними знаннями, а саме: історичні події
та знання світової хронології.

Знати понятійний апарат історичної науки, теоретичні засади та
основні пізнавальні підходи і методи, провідні напрями сучасної історичної
науки.

Розуміти, здобувати, критично аналізувати та використовувати базову
історичну інформацію.

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову
інформацію та інформаційно-пошукові навички для формування
послідовної дискусії історичної задачі.

Бути обізнаними та обговорювати поточний стан історичних
досліджень.

Знати зв’язок між проблемами сьогодення та минулого.

Знати загальні історичні основи (діахронічний аспект)
минулого.


Володіти спеціальними знаннями з хронології та історикоісторіографічної інтерпретації проблем світової та вітчизняної історії.

Знати і методики археологічних досліджень як основи здобуття
історичної інформації через артефакти.

Мати поглиблені знання принаймні з однієї тематичної області
(міжнародні зв’язки, історія економіки, історія ідей, гендерна історія,
теоретична археологія, практична археологія, історія науки та
технології та ін.).

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних
джерел (електронних, письмових, архівних та усних) згідно з задачею,
формуючи цю інформацію критично в обґрунтовану розповідь.

Здатність використовувати відповідну термінологію та
способи вираження дисципліни в усній та письмовій формах рідною чи
іноземною мовами.

Здатність пояснювати причини і наслідки історичних подій,
основні тенденції розвитку міжнародних відносин, пов’язаних із
геополітичними чинниками і факторами навколишнього середовища,

Здатність критично аналізувати, порівнювати й оцінювати
історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію та пояснювати її
необ’єктивність.

Здатність будувати усні та письмові висловлювання з приводу
історичних фактів, постатей та історичної теорії;

Здатність реконструювати історичні події словесно у формі
опису, оповідання (образного, конспективного, сюжетного), образної
характеристики;

Здатність працювати з археологічними джерелами та науковою
літературою, термінологічно-понятійним апаратом;

Здатність характеризувати загальні та регіональні археологічні
процеси;

Здатність визначити не лише науково-пізнавальне, а й
практичне значення регіональної археології;

Здатність застосувати набуті знання для історичних
реконструкцій доби первісності та культури дописемних народів.
е

Програмні результати навчання

Знання європейської та світової хронології з найдавніших часів до сьогодення,
вміння описати з використанням синтетичних термінів основні підходи до вивчення
вітчизняної та світової і глобальної історії.

Вміння формулювати тексти та короткі описи на основі сучасної (оновленої)
історичної інформації, яка може бути використана, наприклад, в журналістиці, місцевих
органах влади, архівних та музейних установах.

Здатність розмовляти та записувати прості тексти та презентації як і більш складні
та наукові тексти, що вимагаються під час останнього року навчання, з використанням
відповідних комунікативних регістрів.

Здатність організовувати свою робочу програму під час останнього навчального
року самостійно, за власної ініціативи брати участь у робочих групах, фіксуючи
(записуючи) ці дії в своєму портфоліо.

Здатність визначити та описати політичний та культурний контекст, в якому
розвинулися головні дебати про колонізацію та деколонізацію та знання імен головних
істориків, які залучені до цих дебатів.

Знання основних світових подій та процесів за останні, орієнтовано, два століття , за

умови спеціалізації в сучасній та новітній історії.

Здатність описати історико-географічні тенденції в останні двадцять років та
визначити основних учасників дебатів про сучасність, постмодернізм та глобалізацію та
пов’язане з ними розуміння взаємовідносин між народами світу.

Глибокі знання із спеціально обраної галузі: (археології, краєзнавства, історіографії,
джерелознавства, міжнародних зв’язків, економічної історії, історії ідей, гендерної історії,
історії науки та технології), що можна продемонструвати читанням, вивченням та
звітуванням стосовно мінімум 5 важливих праць на цю тематику.

Здатність розглядати проблему дослідження з використанням відповідних джерел та
бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та розповідну форму отриманим даним з
використанням 20 тис. слів.

Здатність працювати результативно в команді з людьми інших країн, беручи до
уваги різні фонові знання та розуміння своїх колег до визначених завдань.

Як це показано в презентаціях, есе та дипломній роботі, здатність використовувати
відповідну термінологію та інтерпретувати факти зрозумілою та чіткою мовою.

Здатність робити презентації усно та в письмовій формі (до 10 сторінок) другою
мовою (іноземною).

