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Анотація дисципліни  

Навчальна дисципліна «Історія Волині» 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 щодо 

основних етапів історії Волині, особливостей її політичної, соціально-

економічної та культурної еволюції.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія Волині з найдавніших 

часів до сьогодення. 

Мета курсу: формування у студентів знань про основні етапи формування та 

розвитку історії Волині, особливостей політичної, соціально-економічної та 

культурної еволюції регіону.  

Завдання курсу:  

- вироблення навичок наукового аналізу, спрямованого на забезпечення 

самостійного осмислення закономірностей історичного процесу;  

- засвоєння методів об’єктивності, порівняльного аналізу, критичної оцінки 

подій та явищ;  

- виховання патріотичних і морально - етичних переконань. 

Очікувані результати навчання  

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра).  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей загальних та спеціальних 

(фахових).  

Загальні компетентності  

ЗК01 здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК02 навички використання інформаційних, комунікаційних та педагогічних 

технологій; 

ЗК03 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

ЗК 08 здатність діяти соціально креативно відповідально та свідомо; 

Фахові компетентності (ФК)  



ФК01 критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами 

і процесами у минулому та сучасності; 

ФК02 розуміння соціальних функцій історика-педагога, вміння співдіяти у 

команді; 

ФК04 здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних 

дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 

культурні, соціальні події та явища; 

ФК15 засвоєння нових знань. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) здобувачів вищої освіти 

ПРНО1 знати основи теорії історичного розвитку та методології історії; 

ПРНО2 знати закономірності розвитку історичних процесів та конкретний 

фактичний матеріал; 

ПРНО8 використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї 

професійної діяльності; 

ПРНО9 володіти навичками бібліографічного аналізу, способами і 

прийомами роботи з різними базами даних, архівними, бібліотечними 

фондами; 

ПРН10 обробляти і класифікувати історичні джерела, архівні документи; 

ПРН16 уміння представляти та обговорювати отримані результати та 

здійснювати трансфер набутих знань; 

ПРН19 здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 

11.00 до 12.00 та щочетверга 11.00 до 12.00 (2 академічні години).  

 

On line консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 

18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.  

 

E-mail викладача: davrus63@gmail.com 

 


