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У сучасних умовах навчання в закладах вищої
освіти суттєве значення має поглиблення та
актуалізація знань щодо історичних процесів в Україні,
здобутків у царині української матеріальної та духовної
культури від її витоків до сьогодення, визначення ролі

та місця вітчизняної культури у світовій та
європейській культурній спадщині. Актуальність
навчально-методичної праці “Історія України та
української культури у термінах: частина 1. З
найдавніших часів до 1918 р.” визначається потребою
вивчення й збереження культурної спадщини
українського народу та національного менталітету,
аксіологічних ознак, що є підґрунтям консолідації
українського суспільства та його національнокультурної самобутності.
Виклад восьми розділів спрямований на
поглиблення комплексу знань з історії України та
української культури з метою формування світоглядних
принципів щодо державотворчих процесів в Україні,
розвитку культури українського народу, актуалізації
теоретичної обізнаності відповідно до методики
навчальної дисципліни “Історія України та української
культури”.
Навчально-методична
праця
структурована
відповідно до програми навчальної дисципліни “Історія
України та українська культура” і містить теоретичний
матеріал у формі словника, питання для контролю
знань
наприкінці
кожного
розділу,
список
рекомендованої літератури. Теоретична частина
узагальнена та систематизована, має лаконічну
структуру, логічний виклад матеріалу, що сприятиме
кращому засвоєнню матеріалу.
Посібник має невеликий обсяг і чітко викладений,
згідно із сучасною освітньою програмою, матеріал, що
сприяє поглибленню знань студентів вищих навчальних
закладів в аспекті сучасного методу історичного
пізнання, історичного термінологічно-понятійного
апарату, історії державотворення України, актуалізації
знань про визначні пам’ятки культури, знакові дати і
подій в історії та культурі.
Враховуючи навчання в сучасних українських

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал.
(АПСНІМ), 2020, № 4 (28), P. 107-108
107

Reviews
вишах за Болонською системою із кредитно-модульним
вивченням дисциплін, слушно вибудувано схему
кожного з підрозділів посібника: задекларована тема
містить теоретико-практичне пояснення, терміни,
запитання для самоконтролю і перелік рекомендованої
студентові літератури. Такий спосіб викладу враховує
важелі як науково-пізнавального контенту, так і
навчально-методичного коментаря до матеріалу,
запропонованого для засвоєння студентами.
Отже, пропонований посібник підготовлено на
високому науково-методичному рівні, з урахуванням
актуальних потреб студентської громади і вимог курсу
“Історія України та української культури” й він,
безперечно, буде корисним у навчальному і виховному
процесі.
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