
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.2 «Україна і Європа пізнього 

середньовіччя» 

Рівень BO магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Перший курс, перший семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Історії України та археології 

Автор дисципліни Д. і. н., проф. Оксана Каліщук 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Засвоєння курсу неможливе без базових знань з 

середньовічно історії України та історії середніх віків. 

Що буде вивчатися Основними завданнями курсу є: поглибити знання 

поняттєвого апарату сучасної медієвістики; аналізувати 

різнотипні джерела, які стосуються проблем середньовічної 

та ранньомодерної доби; на порівнянні історіографічного та 

археографічного матеріялу демонструвати відмінности та 

спільности проблем історії України та Європи; вміти 

використати свої знання у подальших студіях в царині 

історії України, Центрально-Східної та Західної Європи. 

Вивчення історії пізнього середньовіччя України та Франції, 

Великої Британії, Італії, Німеччини, Іспанії, тощо наближує 

нас до Європи і таким чином сприяє здійсненню 

найсучасніших прагнень українського суспільств 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Актуальність вивчення дисципліни «Україна і Європа 

пізнього середньовіччя” зумовлена зростанням ролі 

інтеграційного чинника в сучасних політичних процесах та 

цивілізаційним вибором Української держави. Навчальний 

курс покликаний сформувати у здобувачів систему знань 

про специфіку, основні тенденції та закономірності 

європейської інтеграції та місця України у ній, виробити та 

розвинути навички самостійного аналізу інтеграційних 

процесів, розуміння глибинних світових комунікацій 

сьогодення 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

У ході вивчення курсу на широкому фактографічному 

матеріалі пропонується з’ясувати практику культурно-

цивілізаційних впливів багатьох століть, проаналізувати 

усталеність та наповненість контактів українства й інших 



європейських народів у пізньому середньовіччі, 

виокремлено пріоритети зовнішніх зв’язків українських 

земель у період від Пізнього Середньовіччя та раннього 

Нового часу 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

