
 

Дисципліна  Вибіркова дисципліна 4.2 

«Європейська ментальність: теорія і 

практика» 

Рівень BO Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

Навчальну дисципліну укладено 

відповідно до освітньо-професійних 

програм «Середня освіта. Історія, 

правознавство». «Історія, європеїстика, 

археологія спеціальностей «014 Середня 

освіта, 014.03 Історія», «032 Історія та 

археологія». 

 Пропонується здобувачам інших освітніх 

програм і освітніх рівнів.  

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 1/1, 2/2, семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма навчання: всього – 120, з 

них:  лекції – 20 / семінарські заняття – 20 

годин.  

Заочна форма навчання: всього – 120, з 

них: лекції – 6 / семінарські заняття – 4 

годин. 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Кафедра всесвітньої історії  

Автор дисципліни Шваб Лариса Петрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Загальні знання із всесвітньої історії. 

Що буде вивчатися  У навчальній дисципліні вивчається: 

місце особи – чоловіка, жінки, дитини – в 

сімї й суспільстві; ставлення до 

сексуальності й кохання; уявлення й 

релігійна поведінка людей; уявлення 

людей про душу й концепція тілесного; 

присутність чуттєвості – радості, смутку і 

щастя – в історії; «страхи» і «надії» як 

ментально-історичні категорії; історію 

соціального, культурного, релігійного 

протистояння в ментальних категоріях 

«чужого» й «свого», «простору» й 

«території»; трансформацію уявлень про 

комунікацію як історичного шляху до 

сучасних глобальних комунікаційних 

систем; колективне сприйняття та 

ставлення людей до влади; уявлення про 

протікання часу й перебіг історії; 

прагнення людей до справедливого 

устрою світу, втіленого у праві.  
Чому це цікаво/треба вивчати  Історія європейської ментальності 

пояснює світ у категоріях людських 

почувань  мислення й поведінки, близьких 

і зрозумілих кожній людині; її вивчення 



допоможе зрозуміти напрямки розвитку 

сучасної цивілзації.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Навчальна дисицпліна допоможе набути 

знання історії світу через категорії 

людського існування – визнання 

авторитету старшого (за статусом, віком, 

статтю), кохання, звертання до богів 

(бога), радощів, смутку, хвороб, старіння, 

смерті тошо; змінити розуміння образів 

минулих епох, як «примітивних», на образ 

«епохи відмінної історичної 

ментальності»; розвинути здатність  до 

якомога обємнішої реконструкції історії; 

здійснювати комунікацію з професійних 

питань із представниками наукових, 

громадських, релігійних і національно-

культурних організацій і спільнот; 

розуміти культурно-історичний процес 

через призму формування й розвиток 

основних концептів людського життя; на 

ґрунті цих знань ефективно співпрацювати 

із носіями різних історичних та 

культурних цінностей 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Навчальна дисципліна забезпечує: уміння 

застосовувати набуті знання для розуміння 

змісту й форм мистецької діяльності 

людей у сучасному світі; здатність 

усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина; здатність 

зберігати та примножувати моральні, 

культурні, цінності й досягнення 

суспільства; здатність до відтворення, 

аналізу, пояснення закономірностей 

розвитку сучасної європейської 

цивілізацій, почерпнутих із історичних 

джерел; здатність використовувати, 

засвоювати, інтерпретувати джерела 

інформації, отримані через сучасні 

інформаційно-пошукові системи; здатність 

відстоювати та впливати на думку інших 

через набуте гуманне ставлення до 

людини з «іншою ментальністю». 

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

