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Анотація навчальної дисципліни
Основна мета навчальної дисципліни «Основи археології» спрямовується на формування
комплексних знань про розвиток людства від появи перших представників роду Homo до
виникнення перших цивілізацій на наших землях на підставі археологічних джерел. У результаті
успішного засвоєння теоретичного та емпіричного матеріалу здобувачі вищої освіти набудуть
знань про шляхи, етапи та напрями розвитку матеріальної і духовної культури людства раннього
періоду, сформувавши надійний фундамент для освоєння подальших історичних періодів,
зрештою, цілісного бачення розвитку нашої цивілізації.
Вивчення навчальної дисципліни дозволить здобувачам вищої освіти сформувати наступні
здатності та вміння:
- фахово інтерпретувати археологічні джерела, обґрунтовано міркувати про археологічні
культури;
- аргументовано характеризувати матеріальну і духовну культуру первісного суспільства;

-

визначати тенденції розвитку людства дописемних часів, міждисциплінарно оцінювати
напрями його еволюції;
визначати вплив матеріальної культури на культурні практики, встановлювати їх
взаємозалежність;
володіти сучасними підходами до історико-культурних реконструкцій за матеріальними
рештками;
усвідомлювати цінність культурної та археологічної спадщини;

-

застосовувати знання з археології в практичній діяльності культуролога.

-

Як навчальна дисципліна міждисциплінарного характеру «Основи археології» інтегрують знання з
інших освітніх і наукових галузей: філософії, естетики, народної творчості тощо. За структурнологічною схемою програми підготовки фахівця навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими
дисциплінами, як «Історія України», «Культурологія», «Історія та теорія світової культури»,
«Соціологія культури», створюючи фундамент для їх кращого розуміння.
Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної
дисципліни стануть у нагоді під час опанування таких навчальних дисциплін, «Історія України»,
«Історія української та світової культури».
Для ефективної та оперативної комунікації зі студентством задля розуміння ним структури
навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовуються електронна пошта, месенджер
Viber та платформа ZOOM. Під час навчання та для взаємодії зі студентством використовуються
сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для виконання навчальних завдань, а
також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять) тощо.
Перелік тем
Тема 1. Вступ до курсу. Археологія як наука, її розвиток та сучасний стан.
Семінар. Археологія у контексті вивчення історії культури.
Тема 2. Послідовність та методи дослідження в археології.
Семінар. Методи та застосування в археології.
Тема 3. Періодизація історії стародавнього світу.
Семінар. Досягнення і проблеми в періодизації історії давнього минулого.
Тема 4. Матеріальна історія людства: кам’яний вік.
Семінар. Зміни в розвитку людства в кам’яному віці.
Тема 5. Розвиток людства у вік металів.
Семінар. Вік металів: господарство, суспільство, культура.
Тема 6. Археологія середньовічної України.
Семінар. Київська Русь за археологічними джерелами.
Тема 7. Відображення розвитку матеріальної культури в музейних експозиціях.
Семінар. Археологічні колекції музеїв.

Форми та технології навчання
Навчання відбувається у формі лекції, семінарського заняття, диспуту, презентації з обов’язковим
використанням інформаційно-комунікативних технологій при підготовці до занять.
Навчальні ресурси
Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни матеріали розміщуються у відповідній групі на
платформі МOODLE.
Система оцінювання

№ з/п

Контрольний захід оцінювання

Всього
%

1.

Відповідь або доповнення на семінарах

20

2.

Реферат або презентація на обрану тему

10

3.

Відвідування лекцій

5

4.

Підсумкова контрольна робота

15

5.

Залік

50

Всього

100

Інклюзивне навчання
Навчальна дисципліна доступна для засвоєння більшістю осіб з особливими освітніми потребами.
Навчання іноземною мовою (за потреби)
Навчальна дисципліна може викладатися англійською мовою. За бажанням студентів та
достатнього рівня володіння англійською мовою допускається вивчення матеріалу за допомогою
англомовних тематичних онлайн-ресурсів.
Позааудиторне навчання
Специфіка навчальної дисципліни потребує наочності, візуального сприйняття матеріальної
культури і передбачає ознайомлення з археологічними експозиціями музеїв, виставок тощо.
Заохочується участь студентства у публічних наукових заходах (відкритих лекціях, презентаціях
та виступах на конференціях).

