
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Програма навчальної дисципліни «Історія країн Західної Європи та Північної

Америки нового часу (ІІ період)» складена відповідно до освітньо-професійної

(освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр, спеціальності «Історія та

археологія», спеціалізації «Історія». Він розрахований на однин навчальний

семестр. Курс є обов’язковим для студентів, котрі навчаються на денному і

заочному відділенні історичного факультету Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна.

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх

спеціалістів теоретичних та конкретно-історичних знань щодо історії розвитку

північної атлантичної цивілізації періоду останньої третини XIX – початку XX ст., яка

досягає стадії зрілості і пануючого положення у світі, і початку її кризи у перші два

десятиліття XX ст. Вивчення даного курсу, поряд з вивченням інших навчальних

дисциплін, має сприяти формуванню у студента цілісного уявлення про історичний

розвиток людської цивілізації, що дасть змогу адекватно аналізувати та

співставляти явища та події суспільно-політичного життя країні Західної Європи та

Північної Америки, застосовувати отримані знання в практичній роботі.

2. Основні завдання: допомогти студентам навчитися логічно мислити і викладати

матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися довідковою літературою.

Під час лекцій і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з

історичними джерелами і науковою літературою, систематизації і компаративного

аналізу історичного матеріалу.

3. Кількість кредитів – 4.

4. Загальна кількість годин – 164.

1.5. Характеристика   навчальної дисципліни

Нормативна

Денна форма   навчання Заочна   (дистанційна) форма навчання

Рік   підготовки

3-й 4-й

Семестр

6-й 8-й

Лекції

40 год. 20 год.

Практичні,   семінарські заняття

20 год. 0 год.

Лабораторні   заняття

0 год. 0 год.

Самостійна   робота

60 год.  год.
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Індивідуальні   завдання

год.

6. Заплановані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу студент

повинен:

знати:

–         головні етапи та тенденції політичного, економічного, соціального та

культурного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в даний період;

–         головні події, що відбувалися в історії їх розвитку;

–         ідейно-політичні течії та напрями, які існували в даний час, їхній вплив на

розвиток суспільства;

–         зовнішню політику держав;

–         специфіку та особливості розвитку окремих країн та регіонів світу.

вміти:

–         аналізувати події, що відбувалися у суспільно-політичному житті країн

Західної Європи та Північної Америки у другий період Нової історії як у

міжнародному масштабі, так і в окремих країн та давати їм науково обґрунтовану

оцінку;

–         аналізувати та порівнювати головні тенденції політичного, економічного,

соціального та культурного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки;

–         виявляти та обробляти історичні джерела з теми курсу;

–         використовувати здобуту інформацію у своїй майбутній роботі.
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