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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг дисципліни (загальна кількість
годин/ кількість кредитів ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 3, складова циклу дисциплін загальної
підготовки
1 курс (I семестр)
90 годин / 3 кредити ЄКТС
Лекції – 10 год.
Практичні заняття – 18 год.
Самостійна робота – 62 год.
В цілому: аудиторні заняття – 31%,
самостійна позааудиторна робота – 69%
1
українська
Очна (при впровадженні карантинних заходів –
дистанційна очна)

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Предметом вивчення навчальної дисципліни є
державотворчі процеси в історії України; особливості культурогенези українського народу,
національно-культурні цінності, сформовані в різні історико-культурні періоди. Відіграє
важливу роль у формуванні гармонійної особистості лікаря-громадянина незалежної
держави, оскільки вивчення забезпечує розвиток національної свідомості, загальної культури
й соціалізації особистості.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані
в процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки в середній загальноосвітній
школі:
«Історія України і всесвітня історія», «Людина і світ», «Громадянська освіта», «Основи
правознавства», «Художня культура», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»,
«Українська література», «Зарубіжна література».
Мета курсу та його значення для професійної діяльності є світоглядно-пізнавальна
підготовка студентів-медиків, формування їх патріотизму як теоретичного підґрунтя
університетського рівня підготовки та актуалізація національної свідомості майбутньої
лікарської еліти..
Постреквізити. В процесі вивчення дисципліни набуваються знання, необхідні для
успішного засвоєння соціально-гуманітарних дисциплін, які забезпечують подальшу
підготовку студентів-медиків: «Філософія», «Соціологія та медична соціологія», «Логіка.
Формальна логіка», «Основи економічної теорії», «Історія медицини», «Основи психології.
Основи педагогіки», «Комунікативні навички лікаря», що передбачає інтеграцію викладання
з цими дисциплінами та застосування отриманих знань, умінь та навичок в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
3. Результати навчання:
формування культури особистості, майбутнього лікаря на засадах гуманізму та
загальнолюдських цінностей, за умов оволодіння базовим набором загальних та спеціальних
компетентностей, теоретико-методологічними знаннями з дисципліни та практичними
вміннями і навичками
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
- розуміти об’єктивних закономірностей суспільно-історичного процесу;
- періодизацію основних цивілізаційних змін у людському суспільстві;
- трактувати роль і значення народних мас, політичних партій і громадських об’єднань в
історичному процесі;

-

-

-

усвідомлювати вплив і внесок визначних політичних, військових, культурних діячів,
представників української науки, мистецтва, охорони здоров’я, духовенства у творенні
української державності;
прогнозувати реальні перспективи існування сучасної української держави, її органічне
входження до європейської і світової спільноти.
засвоїти загальнокультурний та мистецький матеріал, що позначає собою поняття
«культура українського народу»;
розуміти досягнення українського народу на кожному історичному етапі з часів
трипільської культури і до наших днів;
критично аналізувати і з наукових позицій оцінювати закономірності суспільноісторичного розвитку;
співвідносити і аналізувати події і факти різних історичних досліджень і наукових
напрямів, самостійно їх оцінювати, робити відповідні висновки і узагальнення;
вести толерантну наукову полеміку, використовувати різні види доказів і спростувань,
відстоювати свою точку зору на різноманітні події і явища суспільного життя;
самостійно готувати реферативні, творчі роботи і публічні виступи з історії України та
української культури, присвячені найбільш актуальним проблемам історії українського
державотворення, утвердження демократії та громадянського суспільства.
аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди, давати порівняльну
характеристику вітчизняної й зарубіжної культури;
інтерпретувати особливості національної культури українського народу, його духовні
цінності та пріоритети;
робити висновки про відродження та перспективи розвитку української культури в
умовах державної незалежності;
збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над
поглибленням і вдосконаленням культурно-освітніх знань.
4. Зміст та логістика дисципліни
Модуль 1.
1 семестр
Історія України та
90 год/3 кредити
української культури

Лекції №№1–5
Практичні заняття №№1–8
Теми для самостійного опрацювання №№1–14

Дисципліна включає 8 тем, 1 модуль.
Тема 1. Київська Русь. Галицько-Волинська держава. Культура княжої доби
Тема 2. Українські землі у складі Литви та Польщі. Виникнення українського козацтва.
Самобутність української культури (ХІV – пер. пол. ХVІІ ст.)
Тема 3. Гетьманщина в Україні. Духовно-культурне життя (кін. ХVІІ – ХVІІІ ст.)
Тема 4. Суспільно-політичний рух та національно-культурне відродження в Україні (ХІХ –
поч. ХХ ст.)
Тема 5. Українська державність у 1917–1921 рр. Національно-культурне пробудження
Тема 6. Україна в 20-30-і роки ХХ ст. Утвердження радянського тоталітарного режиму.
Культура в умовах «соцреалізму»
Тема 7. Україна в умовах Другої світової війни. Криза радянської тоталітарної системи.
Культурне життя (1939–1991 рр.)
Тема 8. Національно-державне та духовно-культурне відродження України (1991 – н. ч.)
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних етапів історії України.
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та
засвоєння наступних практичних навичок:
1. Оперувати методами історичного та системного аналізу, методом порівняння
державотворчих явищ та процесів, особливості різних культурних епох.
2. Оцінювати значення і роль, порівнювати політику державних і політичних діячів

Порівнювати форми політичного устрою різних державних утворень.
Визначати ознаки авторитарних та тоталітарних режимів.
Визначати ідейно-політичні течії.
Визначати видову, жанрову та стилістичну різноманітність мистецтва.
Розрізняти художньо-естетичні напрямки, обґрунтовувати їх вплив на суспільне життя
Давати характеристику творчої діяльності видатних представників української
культури.
9. Відтворювати, тлумачити та використовувати у повсякденному житті основні терміни
та поняття.
10. Навчитись формулювати самостійні судження про найважливіші події, обґрунтовано
відстоювати свої погляди та позиції, формулювати запитання опоненту.
11. Знати і вміти добирати літературу для підготовки доповіді та до практичного заняття,
вміти долучати інформаційні матеріали до контексту програмного матеріалу.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

На практичних заняттях студенти доповідають, дискутують, обґрунтовано відстоюють свої
погляди та позиції, формулюють висновки до опрацьованої теми та розв’язують тестові
завдання.
Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять, вивчення тем для
самостійної позааудиторної роботи, підготовка презентацій, таблиць, альбомів, плакатів,
опрацювання наукової літератури та написання оглядів з наданих тем. Контроль засвоєння
тем самостійної позааудиторної роботи здійснюється на заняттях та підсумковому контролі з
дисципліни.
Тематичні плани лекцій, календарні плани практичних занять, тематичний план самостійної
позааудиторної роботи, напрямки індивідуальної роботи опубліковані на сторінці кафедри на
сайті університету.
Маршрут отримання матеріалів: Кафедра філософії та суспільних наук /Студенту/Очна
форма навчання/ Медицина/ 1 курс /Навчально-методичні матеріали/ або за посиланням
https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії Доступ до матеріалів здійснюється з
корпоративного акаунту студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на
Методи: усне або письмове опитування, електронне опитування
практичних заняттях
Підсумковий контроль
Методи: письмове опитування
дисципліни – (дифзалік)
Згідно Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ
по завершенню 1 семестру ім. М. І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/навчально-методична-робота/основніположення-з-організації-навчального-процесу
Засоби діагностики
теоретичні питання
успішності навчання
6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім. М. І. Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/навчально-методичнаробота/основні-положення-з-організації-навчального-процесу)
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
Поточний контроль
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
Підсумковий
Оцінка за дифзалік:
контроль з
71-80 балів – «відмінно»
дисципліни
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»

Оцінювання
дисциліни:

Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація середньої
традиційної оцінки за практичні заняття за 120-бальною шкалою):
60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
180–200
170–179,99
160–169,99
141–159,99
122–140,99
120–140,99

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
E

119-61

FX

1-60

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсового проекту (роботи),
для заліку
практики
відмінно
добре
зараховано
добре
задовільно
задовільно
–
–
зараховано
незадовільно
не зараховано
з можливістю
з можливістю
повторного складання
повторного складання
незадовільно
не зараховано
з обов’язковим повторним
з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни

Критерії оцінювання знань студента
Критерії оцінювання поточної навчальної роботи студента:
Знання студентів оцінюється за критеріями, сформульованими на основі
загальнодержавних освітніх вимог та сучасних педагогічно-дидактичних принципів
навчання:
Оцінка «відмінно» виставляється тим студентам, які дали не менш як 90% правильної
відповіді на запитання, засвідчили високий рівень історичного мислення, самостійно та
логічно довели вміння оперувати історичним матеріалом, точно використовувати
суспільствознавчу термінологію, продемонстрували високу культуру мови та грамотність.
Оцінка «добре» виставляється студентам, які дали 80–70% правильної відповіді, не
допустили істотних неточностей, вільно оперують історичним матеріалом, але їх знання до
певної міри звужені, немає достатньо вільної аргументації, хоча висновки зроблені
правильно.
Оцінка «задовільно» виставляється при умові 60–50% правильної відповіді, при
цьому студент виявляє розуміння історико-політичних проблем, певну самостійність при
викладі матеріалу, але питання знає поверхово, висновки робить невпевнено, допускає
неточності, порушує послідовність викладу матеріалу. Культура мови і грамотність мають
певні вади.
Оцінка «незадовільно» виставляється тим студентам, які засвоїли менше 50%
матеріалу, не змогли дати чітку відповідь на запитання, допустити суттєві змістовно-логічні і
стилістичні помилки або зовсім не змогли висвітлити питання. Культура мови низька.
Оцінювання відповіді під час підсумкового контролю (дифзалік):
Знання студентів з історії України та української культури оцінюється за критеріями,
сформульованими на основі загальнодержавних освітніх стандартів та сучасних педагогічно-

дидактичних принципів навчання, а також з урахуванням вивчення предмета у
загальноосвітній школі.
Оцінка «Відмінно» виставляється тим студентам, які дали не менш як 90% правильної
відповіді на запитання засвідчили високий рівень історичного мислення, самостійно та
логічно довели вміння оперувати історичним матеріалом, точно використовувати
суспільствознавчу термінологію, продемонстрували високу культуру мови та грамотність,
виконували індивідуальні завдання
Оцінка «Добре» виставляється студентам, які дали 80–70% правильної відповіді, не
допустили істотних неточностей, вільно оперують історичним матеріалом, але їх знання до
певної міри звужені, немає достатньо вільної аргументації, хоча висновки зроблені
правильно.
Оцінка «Задовільно» виставляється при умові 60–50% правильної відповіді, при
цьому студент виявляє розуміння історико-політичних проблем, певну самостійність при
викладі матеріалу, але питання знає поверхово, висновки робить невпевнено, допускає
неточності, порушує послідовність викладу матеріалу. Культура мови і грамотність мають
певні вади.
Оцінка «Незадовільно» виставляється тим студентам, які засвоїли менше 50%
матеріалу, не змогли дати чітку відповідь на запитання, допустити суттєві змістовно-логічні і
стилістичні помилки або зовсім не змогли висвітлити питання. Культура мови низька.
Нарахування індивідуальних балів здійснюють на підставі Положення про
організацію навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті
ім. М. І. Пирогова (Вінниця, 2020). (посилання https://www.vnmu.edu.ua/навчальнометодична-робота/основні-положення-з-організації-навчального-процесу)
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх
виконанні та обговоренні. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних
завдань, залежить від їх обсягу та значимості і становить 1–12 балів. Вони додаються до
суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки
з дисципліни. Максимальна сума балів, яку може отримати студент за дисципліну не може
перевищувати 200 балів.
1–6 балів додаються до оцінки – за виготовлення альбомів, таблиць, ілюстрацій,
презентацій мультимедійного забезпечення та відеофільмів,
8 – за участь у внутрішньовузівських олімпіадах та студентських наукових
конференціях з наявністю друкованої роботи,
10 – за участь у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжнародних наукових
студентських конференціях з наявністю друкованої роботи,
12 – за призові місця на міжвузівських і міжнародних студентських наукових
конференціях з наявністю друкованої праці.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в
ВНМУ ім. М. І. Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки безпеки проводиться на першому практичному занятті викладачем.
Проведення інструктажу реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки.

Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття, тестові завдання до поточної теми мають бути розв’язані, схеми та
таблиці заповнені.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
15 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача; при виконанні завдань робоче місце має
зберігатись у порядку.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування та під час виконання пошукових і групових
завдань.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім. М. І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/навчально-методична-робота/основні-положення-з-організаціїнавчального-процесу) у час, визначений графіком відпрацювань (опублікований на сайті
університету https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії) своєму чи черговому викладачу.
Для відпрацювання пропущеного заняття студент має пройти тестування та письмово чи
усно відповісти на питання до теми заняття. Відпрацювання пропущених лекцій
здійснюється після надання конспекту лекційного матеріалу, або написання огляду чи
підготовки власної презентації з теми пропущеної лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім. М. І. Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/навчально-методична-робота/основні-положення-з-організаціїнавчального-процесу). До підсумкового контролю допускаються студенти, які не мають
пропущених невідпрацьованих практичних занять та лекцій та отримали середню традиційну
оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, теми якої оприлюднені на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім. М. І. Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/навчально-методична-робота/основні-положення-з-організаціїнавчального-процесу).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне питання
не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).

Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ
ім. М. І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація / Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри на
сайті університету (https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії / Студенту).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.
8. Навчальні ресурси
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри. Маршрут
отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії/ Студенту.
1) Основна література:
1. Історія України: підручник /За ред. В. А Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360 с.
2. Історія України: навчальний посібник /В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ
імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.
3. Історія української культури: нац. Підручник /За ред. В. А. Качкана. – 2 вид., випр. – К.: ВСВ
«Медицина», 2015. – 368 с.
4. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів ВНЗ. – 7-е вид. – К.: Академвидав, 2018.
– 720 с.
5. Лазарович М. В. Історія України: навч. посіб. /М. В. Лазарович. – 3-е вид. – К.: Знання, 2013. –
685 с.
6. Мицик Ю. А., Бажан О. Г. Історія України. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2015. – 680 с.
7. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник /За ред. І. І. Тюрменко. – 3-е вид. –
К.: ЦНЛ, 2010. – 310 с.
8. Культурологія. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. /За ред. М. М. Заковича. – 5-е
вид. – К.: Знання, 2010. – 589 с.
9. Політична історія України: Посібник для студентів ВНЗ /За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія,
2008. – 552 с.

2) Додаткова література:
Історія України
1. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. За ред. Г. В. Боряка,
В. А. Смолія. – К.: Ніка-Центр, 2016. – 796 с.
2. Гудзь В. В. Історія України. Підручник для студентів неістор. спеціальностей вищих навч.
закладів. – 2-е вид. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 672 с.
3. Історія України: навч. посібник / В. М. Литвин [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 957 с.
4. Лазарович М. В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – 2-е вид.
– Тернопіль: Джура, 2016. – 628 с.
5. Magistra vitae: Розмови про історію з Сергієм Плохієм – Київ: Дух і літера, 2020. – 368 с.
6. Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України. –
Харків, «КСД», 2016. – 352 с.
7. Остафійчук В. Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: Знання-Прес,
2006. – 422 с.
8. Плохій, Сергій. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та
Білорусії. – К.: Критика, 2015. – 456 с.
9. Плохій, Сергій. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків:
«КСД», 2016. – 496 с.
10. Плохій, Сергій. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперії. – К.: Laurus, 2015. –
400 с.
11. Сас П. М. Витоки українського націотворення: Монографія. – К.: Інститут історії України
НАН України, 2010. – 702 с.
12. Світлична В. В. Історія України: навч. посібник /За ред. Ю. М. Алексєєва. –7-є вид.
/В. В. Світлична. – К.: Каравела, 2015. – 392 с.
13. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні – УЦЄП, 2020. – 212 с.

14. Терещенко Ю. Скарби історичних традицій (Становлення та традиції українського
державотворення) – К.: Темпора, 2011. – 560 с.
15. Юрій Мицик, Олег Бажан. Від трипільців до кіборгів. Коротка історія України – Київ: Кліо. –
2020. – 688 с.
Історія української культури
16. Історія української та зарубіжної культури. Навч. посіб. / За ред. С. М. Клапчука,
В. Ф. Остафійчука – К.: Знання-Прес, 2004. – 358 с.
17. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ЦУЛ,
2010. – 575 с.
18. Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: Навч. посіб.– К.: Дакор, 2007.– 456 с.
19. Культурологія. Навч. посіб. / За ред. проф. В. М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 240 с.
20. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навч. посіб. – К.:
ЦНЛ, 2004.
21. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного
регулювання. – К.: «КЛІО», 2015. – 810 с.

Статті:
22. Алексієвець Л., Алексієвець М., Дацків І. Україна – Європа: цивілізаційно-історичний дискурс
//Український історичний журнал. – 2020. – №5. – C. 204–220.
23. Боровик М. Хто створив "радянські нації"? (теоретико-історіографічні нотатки) //Український
історичний журнал. – 2020. – №2. – C. 169–186.
24. Калакура Я. Зміна поколінь істориків як методологічний та світоглядний діалог в українській
історіографії (кінець ХІХ – перше двадцятиріччя ХХІ ст.) //Український історичний журнал. – 2020. –
№4. – 137–155.
25. Лисенко О. Є., Пастушенко Т. В. Сучасний дискурс Другої світової війни крізь призму
публікацій "Українського історичного журналу" останнього десятиліття //Український історичний
журнал. – 2017. – №6. – C. 140–163.
26. Пилипів В. Концепція культурної ідентичності в контексті історії культури постмодерного
світу //Український історичний журнал. – 2020. – №1. – С. 172–180.
27. Шаповал Ю., Васильєва І., Матвієнко І. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми
політики декомунізації //Український історичний журнал. – 2020. – №4. – 137–155.

3) Електронні ресурси: Сайт університету vnmu.edu.ua. Сайт бібліотеки library.vnmu.edu.ua.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) – www.memory.gov.ua
Українська правда (Історична правда) – www.pravda.com.ua
Український тиждень – www.tyzhden.ua
Хвиля – www.hvylya.net
День (газета) – www.day.kyiv.ua/ru
Дзеркало тижня (тижневик) – www.dt.ua

9. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри на
сайті університету (https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії/ Студенту).
10. Питання до підсумкового контролю дисципліни опубліковані на сторінці кафедри
на сайті університету (https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії/ Студенту).
Силабус з дисципліни «Історія України та української культури» обговорено та
затверджено на засіданні кафедри філософії та суспільних наук (протокол №1, від 28
серпня 2020 року)

Відповідальний за курс

Лациба В. П.

Завідувач кафедри

Черкасов С. В.

