
Опис навчальної дисципліни «Україна в Європі та світі»
Год Наталія Володимирівна – к.п.н., доцент
Кафедра: Всесвітньої історії та методики викладання історії (каб. 51 корпусу №1) Факультет: історії та географії
Назва освітньої (освітніх) програми (програм), для якої 
(яких) пропонується НД: без обмежень

Мета:  вивчити історичні,  соціокультурні  та  цивілізаційні  виміри
розвитку  України  у  світовому  та  європейському  контекстах,
ознайомити  здобувачів  освіти  із  історичними  особливостями
формування  культурної  та  суспільно-громадської  діяльності
зарубіжних українців, їх прикладами підготовки молоді до життя у
демократичному  суспільстві.  З’ясувати  місце  і  роль  України  у
сучасних  європейських  і  світових суспільно-політичних,
економічних,  соціально-демографічних,  етнічно-ментальних,
релігійних і культурних процесах.

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни:

не обов’язкові

Результати навчання (РНД): 
- оцінювати  місце  і  роль  України  у  сучасних  світових

політичних,  економічних,  соціальних,  культурно-релігійних  та
інформаційних процесах;

- визначати  та  характеризувати  етапи  виходу  України  на
європейську  та  міжнародну  арену,  з’ясовувати  формування
взаємовідносин України з європейськими країнами;

- висвітлювати  участь  України  у  міжнародних  організаціях  та
розкривати її внесок у розбудову цих інституцій;

- розкривати  причини,  аналізувати  шляхи  та  виокремлювати
етапи формування української діаспори;

- визначати  і  характеризувати  специфіку історичного  розвитку
української культури за кордоном;

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Семестр: 3
Статус НД: дисципліна загальної  підготовки
Кількість кредитів/годин: 4 / 120
Види індивідуальних завдань (за наявності): –
Мова викладання: українська
Вид підсумкового контролю: екзамен



- з’ясовувати  демографічні  показники  зарубіжних  українців,
характеризувати  їхній  соціально-політичний  статус  в  умовах
діаспори; 

- аналізувати самоорганізацію, суспільно-громадське, культурне,
релігійне життя українських спільнот в країнах Європи та світу;

- висвітлювати  основні  напрями  співпраці  та  взаємозв’язків
українців за кордоном із батьківщиною;

- оцінювати  внесок  української  діаспори  у  розбудову
Української держави;
 аналізувати  процес  становлення  зовнішньої  політики,
євроінтеграції  та  розвитку  міжнародних  зв’язків  незалежної
України.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 
1.Вступ до дисципліни «Україна в Європі та світі».
2.Зовнішня політика князів Київської Русі.
3.Зовнішня політика Галицько-Волинської держави.
4.Українське козацтво у міжнародних відносинах ХVІ--першої пол. ХVІІст.
5.Зовнішня політика Богдана Хмельницького .
6.Українська діаспора як історико-культурний феномен.
7. «Українське питання» в міжнародних відносинах уроки Першої світової війни.
8.Зовнішня політика України в добу Центральної Ради і Гетьмагщини.
9. Зовнішня політика Директорії й ЗУНР.
10.Зовнішня політика незалежної України.
11. Участь України в міжнародних організаціях.
12.Європейська інтеграція України.
Форми і методи навчання: : форми - навчальні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, контрольні заходи;  методи – словесні, 
практичні, наочні, частково-пошуковий
Система оцінювання:
- методи оцінювання:усний і письмовий , за видами – поточний, проміжний, підсумковий
- критерії оцінювання: 
100 бальна система у підсумковому оцінюванні (семестровий екзамен (0-40 балів)), поточне (усне опитування 0-5 балів, 1-3 змістовне 



доповнення, 1-5 балів – тестування або тематична контрольна робота); проміжне – МКР ( 20-40 балів), самостійна робота (0-3 балів), ІНДЗ – 0-20 балів, 
стимулюючі бали 1-5.
Сума балів, 
накопичених 
студентом у 
процесі 
вивчення 
навчальної 
дисципліни

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання із запланованої дисципліни

90-100 Студент демонструє високий рівень досягнення запланованих результатів вивчення навчальної дисципліни, що засвідчують
його безумовну готовність до подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом

89-75 Студент  виявляє  достатній рівень  досягнення  запланованих результатів  вивчення  навчальної дисципліни  та  готовності  до
подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом

60-74 Наявні мінімально достатні для подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом результати вивчення навчальної
дисципліни

35-59 Ряд запланованих результатів вивчення навчальної дисципліни відсутня. Рівень наявних результатів навчання є недостатнім є
недостатнім для подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом

0-34 Результати навчання відсутні
Основні інформаційні джерела: 

1. Вдовенко С.М. Закордонне українство в національному державотворчому процесі: ідентифікація, організація, взаємовідносини / С.М. 
Вдовенко – Чернігів: ЧДТУ, 2004. – 209 с.

2. Вибрані основоположні документи НАТО та Україна – НАТО. – К.: Інсайт-плюс, 2006.
3. Винниченко І.І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис / І. І. Винниченко. – Житомир: “Льонок”, 1992. – 

168 с.
4. Голивинська В. Україна на шляху інтеграції в Європейський Союз // Вісник України Академії державного управління при Президентові 

України. – 2000. - № 3.
5. Мазука Л. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії : аналітична доповідь НІСД /

Л. Мазука. – К. : НІСД, 2012. – 24 с.
6. Макар В.Ю. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади / В.Ю. Макар – Чернівці: Прут, 2006. – 284 с.
7. Попок А. Закордонне українство як об’єкт державної політики / А. Попок − К.: Альтерпрес, 2007. − 226 с.
8. Попп Р.П. Українська діаспора: історія і сучасність. Тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 8.02030201 Історія] / Р. П. Попп  Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка, 2015. – 80 с.



9. Сапеляк О. А. Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект / О. Сапеляк / Інститут народознавства НАН України. Л. :
Червона Калина, 2008. – 286 с.

10.  Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 540 с.

Забезпечення: Навчально-методичний комплекс начальної дисципліни, фонди бібліотеки ПНПУ, інтернет-ресурс.


