
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код. ОК17Б014.030703 
2. Назва  Вступ до спеціальності 
3. Тип  Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище,   ініціали лектора/лекторів,   науковий ступінь, посада: Олексін Ю.П., завідувач 

кафедри суспільних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

вміти оцінювати, класифікувати й інтерпретувати джерела й теоретичний матеріал з історії та 

культури України. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності даного рівня вищої освіти. 

12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  фахові 
13.Зміст курсу: Предмет історичної науки та її соціальні функції. Поняття про методологію історичної 

науки. Становлення методології історії як наукової дисципліни. Філософські та методологічні 

проблеми історичного пізнання у другій половині ХІХ-ХХ ст. Філософські та методологічні проблеми 

історичного пізнання у другій половині ХІХ-ХХ ст.  Розвиток поглядів на історію та історичний 

процес. Робота з історичними джерелами. 

Методологія та методики інтерпретації усних свідчень. Основні поняття і категорії історичного 

процесу та процесу історичного пізнання. Основні поняття і категорії історичного процесу та процесу 

історичного пізнання. Усна історія та політична історія ХХ століття. Історія та культура. Історія та 

сучасність. Практика дослідження і вивчення історичного процесу. 
      14.Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. 

фонд. дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. – К. ; Таксон, 2016. – 234 с.  

2. Алексєєв Ю.М. Вступ до історії. Навчальний посібник. — К.: КСУ, 2008. — 296 с.  

https://www.twirpx.com/file/1537579/ 

3. Вступ до спеціальності: Навчально-методичний комплекс / Укладач: Г. Д. Казьмирчук. – К. : ПП КП 

«УкрСІЧ», 2013. – 167 с.  

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. // zakon.rada.gov.ua 7. Закон України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. // zakon.rada.gov.ua 8. Закон України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. // zakon.rada.gov.ua 9. Зашкільняк Л. О.  

5. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник. — 

Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 168 с. https://www.twirpx.com/file/1173913/ 

 15.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 
16. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, тренінгів, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

17. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів):залік в кінці І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі роботи. 

18. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін 

Розробник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1.  ОК17Б014.030703 
2. Title Introduction to specialties 

3. Type. Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Oleksin YP, Head of the Department of 

Social Disciplines, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

be able to evaluate, classify and interpret sources and theoretical material on the history and culture of 

Ukraine.Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

10. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that shape the relevant professional 

competences of this level of higher education. 

11. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): professional 

12. Course contents: Introduction to the subject "History of Primitive Society". Source studies of primitive 

history. Theoretical aspects of the process of anthropogenesis. Anthropogenesis. Characteristics of proto-

communities. Completion of the process of anthropogenesis and the emergence of community organization. 

Ancient tribal community of primitive hunters, gatherers and fishermen. Primitive society of the heyday of the 

tribal community (Neolithic and Eneolithic). Prerequisites and causes of the collapse of the original system. 

Ways and forms of decomposition of primitive society. The emergence of social classes and ways of transition 

to civilization. Culture of primitive society. Primitive society and civilization. 

13. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 

The subject of historical science and its social functions. The concept of methodology of historical science. 

Formation of the methodology of history as a scientific discipline. Philosophical and methodological problems of 

historical knowledge in the second half of the XIX-XX centuries. Philosophical and methodological problems of 

historical knowledge in the second half of the XIX-XX centuries. Development of views on history and historical 

process. Working with historical sources. 

Methodology and techniques of interpretation of oral evidence. Basic concepts and categories of historical 

process and process of historical cognition. Basic concepts and categories of historical process and process of 

historical cognition. Oral history and political history of the twentieth century. History and culture. History and 

modernity. The practice of research and study of the historical process. 

14. 1. Academic honesty as a basis for sustainable development of the university / International. grace. 

Foundation "International. stock. research education. policies ”; for the head ed. TV Finikov, AE Artyukhov. - К.; 

Tucson, 2016. - 234 p. 

2. Alekseev YM Introduction to history. Tutorial. - К .: КСУ, 2008. - 296 с. 

https://www.twirpx.com/file/1537579/ 

3. Introduction to the specialty: Educational and methodical complex / Compiler: GD Kazmirchuk. - К.: ПП КП 

«УкрСІЧ», 2013. - 167 с. 

4. Law of Ukraine "On Higher Education" of 01.07.2014 // zakon.rada.gov.ua 7. Law of Ukraine "On scientific 

and scientific-technical activities" of 26.11.2015 // zakon.rada.gov .ua 8. Law of Ukraine "On priority areas of 

science and technology" of 11.07.2001 // zakon.rada.gov.ua 9. Zashkilnyak LO 

5. Mazoha DS On the way to the teaching profession. Introduction to. Tutorial. - Kyiv: Center for Educational 

Literature, 2005. - 168 p. https://www.twirpx.com/file/1173913/ 

15.Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours practical work, 90 h. independent work. Together - 120 years. 

16.Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

17. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): test at the end of the first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

semester.Current control (60 points): testing, surveys.  

18. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of Department, doctor of pedagogical sciences, рrofessor Oleksin Y.P. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


