Спеціальність 8.030201 «Історія»
Кваліфікація, що присвоюється:
Історик, викладач історії.
Рівень кваліфікації:
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих
дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення типових та науководослідницьких завдань в галузі історії. Загальний обсяг навчальної програми –
90 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області


Грунтовні знання з історії України, всесвітньої історії та спеціальних
історичних дисциплін.
 Аналіз вузлових питань всесвітньої історії та історії України й дискусії
навколо них, перебіг основних історичних подій, їх причиннонаслідкові зв’язки.
 Характеристика етносоціальних, інтелектуально-політичних,
етноконфесійних, загальнокультурних процесів, стереотипів, конфліктів
суспільства певної доби.
 Аналіз та порівняння основних закономірностей й тенденцій у
суспільно-політичному, культурному житті, соціально-економічній
сфері на певному історичному етапі.
 Аналіз певних етапів та характерних рис у розвитку історичних явищ та
процесів.
 Аналіз стану дослідження проблеми, основних напрямків, здобутків
історіографії, основних проблемних та дискусійних питань історії
певної доби.
 Формування гіпотез та історіографічних концепцій.
 Аналіз наукових поглядів українських та зарубіжних вчених,
порівняння поглядів і напрямів основних історичних шкіл.
 Аналіз та критична оцінка основних історичних джерел, різноманітних
їх інтерпретацій.
 Методика організації та проведення всіх видів занять.
2. Практичні уміння і навички:




Організація і проведення наукових досліджень у галузі;
Володіння сучасними методами пошуку і аналізу наукової інформації в
галузі історії;
Володіння сучасною методологією історичної науки, науковими
методами і техніками наукових досліджень;







Уміння аналізувати історичні джерела та праці істориків, вивчати
спеціальну наукову та науково-методичну літературу, компонувати
бібліографію;
Впровадження та адаптація наукових знань у процесі педагогічної
діяльності;
Уміння вибирати оптимальний варіант навчання в певних умовах,
здатність замінити один засіб навчання іншим
Вміння проводити фундаментальні історичні і краєзнавчі дослідження,
користуючись сучасною методологією, на основі історикоантропологічного підходу та навичок проблемного і дискусійного
трактування питань історії певної доби, застосовуючи методи
реконструкції, ретроспекції і моделювання.

Професійні профілі випускників:
Магістр може займати такі посади:

історик;

науковий співробітник;

вчитель середнього навчально-виховного закладу;

викладач професійного навчально-виховного закладу;

асистент;

викладач вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання:
Магістр може продовжити навчання в аспірантурі університету.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Оцінювання знань студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною
системою оцінювання.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена
кваліфікаційна магістерська робота.
Форма навчання:
Денна.
Директор програми:
Кандидат історичних наук, професор Леонід Тимошенко

