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Значення пiдго,говки фахiвцiв перlttого (бака:rаRрського) рiвня виtltсlТ освi'ги

спеt]iальгIостi 032 Iсторiя та архсологiя за ocBiтHboto lIрограмою (Iсторiя Ttr

археолоr,iя>> важко персоLIiI]ити I]acaN{rlepell 1,ому. Iцtl знаЕIня з iС'гОРiТ ('

об'сктивним засобом вiдображенIIя розвиl,ку сусIliJIьс,гва, аджс iсторiя t]xojlt,l'I'b

до складу гумаrriтарних наукових дисциплiн, сприяс формуваLlIlIо iсторичнОТ

свiдомостi гrароду, в якiй органi.tгtо посднуrоться зIlа}IIIя, погJIяllLl, уявJIсIIIIя I]po

суспiльний розвиток. Закрiпrтеliа в ,гралицiях, обрядах, художнtх обр;rзах 'Гii

1еорiях, iсторична свiдомiсть дас змогу лlодсl"ву узагальllиr,и iсторичItих :tосlзi-ц.

Iсторiя вчить кожIrу людину, сtrираючись на заI,аJIьtlолтодськi tliltttос'гi,

тI]орчо опрацьоl]увати i критичttо персосмисJIюва,ги баl,а,гс,гво свiгtlвt'll о

iсторичного досвiлу та засRоIовати йоr,о уроки, формувати на t{iй octtoBi B:tactti

переконання, грома/lянську позицiю, здобувати навички i вмiнtlя. необхi,цнi ,it.ttя

практичноТ дiяльностi. FIеза_llежlriй YKpaTlri tIеобхi:цtлi фахiвчi з iс,t,ори,tttиьl

N,lисленням дJ]я з'ясуванIIя передуN{ов заролження Ilевtlих ,о",,,, виявJIсIIIlя

закономiрностей сучасного стану суспiльства, прогнозування майбутrlього. I{e

зумовлIос необхiднiсть гtiдготовки фахiвrriв гlерlrlоl,о (бака;rаврського) рirзrlя

виrцоТ освi,ги спецiальностi 032 [сторiя та архсо:tогiя l,алузi з}IаIlь 03

Гумаr-riтарнi науки, що надас випускtlикам KBaJriфiKartiro <<Бака:lавр ic'l'oprT rii

археологiТ>,

У змiс,г програми вкJIIочено низку нормативtIих лисIIиttлiгt, якi. lla HaIlIy

Д}мку, вдало розподiленi за циклами, серед яких: llикJI навчаJIьних .-lиcllltгt.tttlt

загальноi ttiдго,говки i цик;r дисt{иплill спецiальноТ (фаховоТ) rriлl-о'r'овli11.

l[орсчним с те. шо.tо lIавчаJIьного lIJ,laIIy BKJtIoLiello TaKi .tиcllиll.;lilIlt. як:

<Архео_шогiя>>, <<Етно;tоt,iя>>, <Iсторiя стародаRI,{ього cBiтy та аlll,и,lrtос,гi>>.

<Iсторiя середiriх BiKiB>>, <Iс,горiя УкраТrrи (за ttepiollaNltl))), <<Icr opt.t'tltc

краезI]авство)) тощо.



BBaiKac:Mo доцi_ltьНим I}несТи ло ItикJIу /{исIlиtt"ltiгt Bi.llbTloг,cr вибору с,гуJlеtIта

TaKi, як: <IliзнЯ Римська iмперiя> та <IстоРiя мirкнаро:tниi вi/lltосиrt У jlОбv

ссредньовiччя>>.

laHoro ocBiTHboto програмою лоr,iчно гtередбаченi археоJlоI,iчttа,

етно1рафiчна, архitзна, шлузейt,tа та педаl,огi.tttа I]рак,t,ики. якi jlоз]]о,I,1я,l,ь

здобувачам здiйснити апробацirо теоретич}tих зI]апь у майбуr,rriй llрофесiйrriй

дiяльностi.

Вважасмо, щО освiтнъо-професiйпа програма <Iсторiя та архео-ltttгiя,>

першого (бака.тrаврського) рiвня виrцоТ освi,ги зi спеrtiальrriсr-ь 032 lс,r,орiя ra

археологi-tt N{ико;rаТвського нацiональноI-о унiвсрси,гс,r,у ib,rcrri

в. о. Сухомлинського с актуалЬноIо, вiдповiдас ви]\,1огам N4irriс,гсрс,гRа освir,и i

науки Укратни, i як резуJIьтат, дас пrожсливiсr,ь гliлг<lтувати високоякiсtttllо

фахiвчя i компетенl,ного бакалавра icTopiT ],а археоJrогii.
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