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Цілі та мета Центру

Робота Центру спрямована на практичну підготовку спеціалістів у 

галузі архівної, музейної та пам’яткоохоронної справи, які володіють 

практичними знаннями, вміннями та навичками, високою 

професійною кваліфікацією. У Центрі сформовані фонди, які 

використовуються під час проведення практичних занять та 

польових досліджень.

У центрі працюють висококваліфіковані 

викладачі, доценти і професори, які 

забезпечують викладання профільних 

дисциплін на високому науковому та

педагогічному рівнях.



Мета створення центру: 

сформувати ефективну навчальну базу для 

набуття студентами практичного досвіду у 

роботі з архівними матеріалами, джерелами 

та музейними предметами.



Перелік дисциплін і курсів

● Етнографія України

● Середньовічна історія України

● Середньовічна історія Західної 

цивілізації

● Ранньомодерна історія України

● Ранньомодерна історія Західної 

цивілізації

● Середньовічна і 

ранньомодерна історія країн 

Сходу

● Нова історія України

● Нова історія Західної цивілізації

● Новітня історія України

● Новітня історія Західної 

цивілізації

● Нова і новітня історія країн Сходу

● Джерелознавство, архівознавство, 

музеєзнавство

● Історіографія

● Спеціальні історичні дисципліни



409 аудиторія



Основні форми роботи зі студентами:

практичні заняття: вивчення

текстів і аналіз документів та

рукописів;

ситуативні завдання з

музеєзнавства;

семінари, колоквіуми;

підготовка

рефератів, звітів

про проведення

польових та

практичних робіт;
індивідуальні консультації.



Формування фахових компетенцій 1 

Компетенції соціально-особистісні:

● здатність вільно оперувати широким 

спектром джерельного матеріалу та 

адекватно його оцінювати;

● креативність, здатність до 

системного мислення; та

● професіоналізм і толерантність.

Загальнонаукові компетенції:

● базові знання в галузі історичних 

наукових досліджень;

● розуміння процесу формування 

джерельної бази історичних наукових 

досліджень; та

● уявлення про систему вітчизняних і 

зарубіжних архівних та бібліотечних 

установ



Формування фахових компетенцій 2

Інструментальні компетенції:

●навички вмілого застосування

зовнішньої та внутрішньої

критики джерел;

●оволодіння методикою

джерелознавчого аналізу та

нарації

Професійні компетенції:

● здатність здійснювати

джерелознавчий аналіз досліджуваної

проблеми;

● вміння застосовувати новітні методи

пошуку та критичного аналізу джерел

при написанні історичних наукових

досліджень



Методичне та технічне забезпечення

Методичне забезпечення:

● Фонди рукописних архівних

матеріалів;

● Фонди архівних матеріалів на

електронних носіях;

● Предмети музейного значення;

● Історіографічний матеріал;

● Методичні рекомендації роботи з

архівними джерелами та музейними

предметами



Технічне забезпечення:




