
«Археологія Західної Європи» 

  

Викладач – кандидат  історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Плюта Наталія Володимирівна   

Кількість кредитів – 3  

Семестр – 6-й  

Анотація дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Археологія Західної Європи» призначена для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» факультету Історії, 

політології та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного 

університету. Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти 

знаннями про особливості археологічних культур та застосування даних знань у 

процесі становлення майбутньої професії. Предмет вивчення дисципліни – 

історія людства та закономірності його розвитку на підставі речових 

(археологічних) джерел. Значне місце у процесі вивчення цієї дисципліни 

посідають археологічні пам’ятки Західної Європи, на терені якої відбувалися 

великі історичні події у дописемний період. 

Мета курсу: надати студентам необхідний обсяг знань для уміння самостійно 

реконструювати історичний розвиток людських спільнот на підставі речових 

джерел та розпізнавати за окремими ознаками належність пам’яток до 

конкретних археологічних культур та історичних діб. 

Завдання курсу «Археологія Західної Європи»:  

- Ознайомити студентів з дописемною історією людства взагалі і давньою 

історією Західної Європи. 

- надати студентам знання теоретичного змісту для проведення польових, 

лабораторних та камеральних археологічних досліджень. 

- розкрити зміст основних наукових категорій археологічної науки. 

- ознайомити студентів з основними археологічними пам’яткамиЗахідної 

Європи. 

- навчити студентів розпізнавати належність окремих пам’яток та речових 

залишків до конкретної археологічної культури, сформувати у студентів уміння 

та навички використання знань з археології у процесі викладання історії у 

школі, позашкільній роботі та у музейній справі 

-вироблення навичок узагальненого бачення основних процесів, які відбувалися 

і тривають протягом всієї історії людства;  

- знайомство з методикою опрацювання наукової літератури та джерельних.    

Очікувані результати навчання 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів 

навчання у Стандарті вищої освіти).  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та 

спеціальних (фахових).  



Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК4.Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК7.Уміння орієнтуватися в сучасних концепціях розвитку наукового 

пізнання, нових методиках і технологіях 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 

ФК1.Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, 

явищами і процесами у минулому та сучасності 

ФК2.Реконструкція розвитку європейських народів на основі історичних 

джерел  

ФК4.Уміння аналізувати різні види історичних джерел  

ФК6.Пошук археологічних об’єктів та їх польове обстеження 

ФК8.Встановлення причинно-наслідкових зв’язків у контексті 

розгортання історичного процесу 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

  

Програмні результати навчання 

ПРН1. Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність. 

ПРН3.Використовувати понятійний апарат історичної науки  

ПРН4.Вести наукову дискусію і аргументовано відстоювати свою точку зору 

ПРН5.Знаходити, систематизувати та аналізувати історичні та археологічні 

джерела  

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

http://www.itup.com.ua.  

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем що 

четверга, з 13.00 до 14.00, що п’ятниці  з 13.00 до 14.00 (2 академічні години).  

Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00. E-mail викладача: 

plyta@ukr.net    
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