
Історичне краєзнавство 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 15, 

семінарські заняття – 15. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Стецик Ю. О. 

Результати навчання:  

Знання:  
- об’єктно-предметної сфери історичного краєзнавства та регіоналістики; 

- типово-видової класифікації краєзнавчих джерел; 

- періодизації історії розвитку краєзнавчого руху в Україні; 

- наукових методів та напрямів історико-краєзнавчих досліджень; 

- навчальних форм організації шкільного краєзнавства; 

- досягнень сучасних регіональних наукових та культурно-освітніх закладів. 

Уміння: 

- визначати об’єкт краєзнавчого дослідження; 

- опрацьовувати різні краєзнавчі джерела; 

- виокремлювати регіональні особливості розвитку краєзнавчих досліджень; 

- використовувати сучасні методи наукових досліджень; 

- проводити краєзнавчі уроки та позакласні заходи; 

- шукати та використовувати у навчальних цілях краєзнавчі розвідки.  

Здатності: 

- використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої 

роботи в школі;  

- критично осмислювати події локальної історії на підставі аналізу краєзнавчих 

джерел; 

- проводити самостійне науково-пізнавальне дослідження з історії рідного краю. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України; 

- Допоміжні історичні дисципліни; 

- Основи історичного музеєзнавства; 

- Охорона пам’яток історії та культури; 

- Основи наукових досліджень. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ до історичного краєзнавства. Історичне краєзнавство в системі історичної 

регіоналістики. Джерельна база історичного краєзнавства. Становлення та розвиток 

історичного краєзнавства в Україні. Методологія краєзнавчих досліджень. Історичне 

краєзнавство в навчальних закладах. Історичне краєзнавство в системі сучасних наукових 

та культурно-освітніх установ.  
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

- підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 
 

 


