
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1 
 «Україна в європейському історичному та 
культурному контекстах» 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 3 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 годин, з них: 14 лекцій і 28 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 
 Кафедра, яка забезпечує викладання  

 Автор дисципліни  
 К.і.н., доцент кафедри Понєдєльник Лариса 

Анатоліївна 

Короткий опис 

 Вимоги до початку вивчення  

 Знання про історичне минуле людства; 

складний процес формування та розвитку 

багатомільйонного українського народу з 

давніх-давен до сьогодення; періодизація 

історії та культури; найбільш визначні 

досягнення у розвитку української культури 

на різних етапах історії.  

 Що буде вивчатися  

 Цивілізаційний, державно-політичний, 

соціально-економічний, духовний, 

етнокультурний поступ українського народу 

в європейському   контексті; місце і роль 

української історії, культури в 

загальноєвропейському історичному 

процесі. 

 Чому це цікаво/треба вивчати  

   Знання історії і культури формують 

інтелігентну людину, становлять    

закономірний процес у підготовці 

майбутнього нашого народу, нашої держави.  

Вироблення ґрунтовної власної точки зору на 

перебіг подій,  розвиток мотивації студентів 

до професійного вдосконалення в напрямі 

самостійного оцінювання реальних подій; 

стимулювання студентів до самостійного 

наукового пошуку; розвиток практичних 

вмінь і навичок розв’язання наукових 

проблем з історії та культури окресленого 

періоду. 

 Чому можна навчитися (результати  

 навчання)  

розуміти історію як безперервний процес її 

пізнання, в якому сплелися закономірності і 

суперечності, геополітичне положення і 

ментальність народу, геніальні прозріння й 

помилки  його вождів, впливи близьких і 

далеких сусідів – усе те, що вважають 

історичною долею народу. 

формувати власну думку щодо історичних 

фактів; навчитися сучасної історико-



політичної культури, вміння складати свою 

громадянську позицію; виробити бачення 

суспільних явищ минулого з позицій 

сучасної історії; формувати історичну 

свідомість. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності)  

вдосконалити уміння аналізувати  наукову, 

науково-популярну і публіцистичну 

літературу, документалістику; закріпити 

досвід аналізу характеристик історичних 

особистостей, їх внесок у вітчизняну 

історію, культуру; закріпити уміння  

інкорпорувати набуті знання в сучасний 

європейський соціокультурний простір 

правдивої української історії, національної 

пам’яті, формувати європейську стратегію 

репрезентації історичного минулого. 

Інформаційне,  навчально-методичне 

забезпечення 

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на веб-сайті 

факультету (інституту)  
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