
Повна назва: Спецкурс з краєзнавства. 
Статус: Вибіркова. 

Мета: покликаний внести вагомий внесок у формування професійного та 

загальноосвітнього рівня майбутніх спеціалістів в галузі історії, які будучи залучені до 

загальнолюдських цінностей досягнень світової культури, сприймають ідеї гуманізму та 

прагнуть до самовдосконалення. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Спецкурс з краєзнавства» (5 кредитів ECTS – 150 годин) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (42 

години), самостійну роботу (80 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 

4 та 5 триместрах. Передбачає підготовку і захист творчих робіт, тестування, підсумкової 

контрольної роботи тощо. 

Структура навчальної дисципліни: 

Модуль 1. Історія рідного краю (Миколаївщини) 

Змістовний модуль 1. Історія Миколаївщини від найдавніших днів до початку ХХ ст. 

Змістовний модуль 2. Миколаївщина початку ХХ-ХХІ століть. 

Модуль 2. Історичне краєзнавство 

Змістовний модуль 3. Краєзнавство як підсистема регіоналістики 

Змістовний модуль 4. Історія краєзнавчого руху в Україні. 

Змістовний модуль 5. Напрямки історико-краєзнавчих досліджень. 

Змістовний модуль 6. Методики регіональних досліджень та методи їх використання в 

історичному краєзнавстві. 

Змістовний модуль 7. Краєзнавча робота в навчальних закладах. 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 основні факти історії Миколаївщини від найдавніших днів до сьогодення; 

 терміни і поняття, що вживаються для аналізу історичних і політичних процесів у 

суспільстві; 

 основні проблемно-теоретичні питання курсу в їх історичній ретроспективі та 

перспективі; 

 особливості історії Миколаївщини, нові підходи до вивчення історичних явищ та 

подій; 

 причини та уроки виникнення та розв’язання конфліктів, пов’язаних з 

Миколаївщиною, піднесення та занепаду окремих регіонів; 

 погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на ту чи іншу проблему; 

 комплекс наукових дисциплін,  що веде до наукового і всебічного пізнання краю; 

Студенти зобов’язані вміти: 

 вільно оперувати набутими історичними фатами, поняттями; 

 синхронізувати явища та події регіональної історії, співвідносити історичні процеси з 

певними періодами та регіонами;  

 визначати зв'язок між історичними явищами, позитивні і негативні моменти, вплив на 

історію людства; 

 розглядати соціально-політичні явища сучасності в перспективі та ретроспективі, в 

історичних рамках; 

 вести наукову дискусію, відстоювати свою позицію, аргументувати власну точку зору 

фактичним матеріалом; 

 вільно орієнтуватися в історико-політичних картах Миколаївщини та світу; 

 орієнтуватися в різноманітності та суперечності суб’єктів історії; 

 прогнозувати розвиток історичного процесу; 

 користуватися отриманнями знаннями для подальшого детального пізнання свого 

краю. 

 

Викладач: Морозова Ольга Станіславівна – кандидат історичних наук, доцент. 


