
Анотація на дисципліну 

Історія України та української культури 

(курс за вибором) 

  Освітня програма «МЕДИЦИНА»  

  Спеціальність: 222 «МЕДИЦИНА»  

  Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української 

культури як цілісної культурної дисципліни, якої можна досягти в науці, освіті, 

релігії тощо. Вивчення дисципліни «Історія України та української культури» 

спрямоване на реалізацію сучасної концепції навчання студентів вищих 

навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історична підготовка у 

поєднанні з орієнтацією на світогляд та історичні проблеми сучасності.  

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  здатність реферувати першоджерела та наукові публікації з 

історії України та української культури; здатність апріорно синтезувати набуті 

знання з дисципліни у цілісне світосприйняття та світорозуміння; здатність 

аналізувати комунікативні проблеми, що пов'язані з історією та сучасним станом 

української культури.  

   Програмні результати навчання: 

 знати:  основні події, дати та особистості української історії та культури; 

основні процеси в суспільно-політичному та культурному житті України 

внаслідок глобальної цивілізації; основні закономірності розвитку 

медичних знань в людському суспільстві на етапах його історичного 

розвитку. 

 вміти:  застосовувати набуті знання з історії України на практиці; 

правильно інтерпретувати та аналізувати розвиток України та української 

культури в глобальній та історичній ретроспективі; розуміти сучасні 

культурні та політичні проблеми України. 



 володіти: вмінням встановити психологічний контакт з пацієнтом з 

урахуванням наявного культурно-ментального розмаїття, що відповідає 

сучасному постіндустріальному та мультикультурному суспільству; 

здатність до адекватної оцінки впливу соціально-економічних та системо-

ціннісних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї та українського 

соціуму в цілому. 

Зміст навчальної дисципліни: 

  Давня історія України. Україна в доісторичні часи. Київська Русь: утворення. 

Період християнізації. Золотий вік Київської Русі. Період занепаду та 

дезінтеграції. Україна під владою Речі Посполитої. Козаки. Розвиток України 

наприкінці XV-XVII ст. Гетьманщина. Розвиток України у XVIII ст. Розвиток 

України в XIX ст. Тарас Шевченко. Україна на початку XX ст. Україна в 20-30-х 

роках XX століття. II світова війна. Радянська Україна в 40 - 80-ті роки. Україна 

в сучасний період (90-ті роки і до сьогодні). 

    Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 

годин, у тому числі 30 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 

    Форма семестрового контролю: диференційний залік. 

 

 

 

 

 

 


