
Код та назва дисципліни 1-ф03-03 Україна і світ: історія взаємин 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
Усі галузі 

Кафедра, яка забезпечує викладання кафедра історії України 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс (на якому буде викладатись) 2 -3-4 

Мова викладання українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) 
Базові знання з історії на основі середньої освіти 

Що буде вивчатися 

Образи України / українців в уявленнях іноземців 

(гетеростереотипи); Сучасний стан і перспективи розвитку 

міжнародного іміджу та репутації України; Відносини України 

з провідними державами та міжнародними організаціями у 

сучасних міжнародних реаліях; Культурна політика та дипло-

матія України. Місце української культури в світі. Проблема 

реституції історико-культурних цінностей України. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Курс присвячено вивченню ролі України  на світовій арені в 

сучасний період. Опанувавши курс студенти отримають знання 

про заходи державної культурної політики та дипломатії, 

надбання української культури що репрезентують світу Україну 

та українців; ознайомляться з існуючими упередженнями, 

етнічними стереотипами щодо українців / України що існують у 

світі; дізнаються про сучасне становище України в системі 

міжнародних відносин. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Студенти, які прослухали навчальну дисципліну знатимуть: 

специфіку вітчизняної культурної спадщини, яка репрезентує 

Україну світу; актуальність для України та масштабність 

проблеми реституції історико-культурних цінностей; історію 

відносин України з провідними міжнародними організаціями 

та державами світу, результати цих стосунків, їх перспекти-

ви; місце України в сучасній міжнародній системі. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Курс розвиває компетентності: навчально-пізнавальну 

(пізнавальна діяльність, функціональна грамотність); 

інформаційну (навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій); комунікативну (навички роботи у 

групі, участь в дискусії); загальнокультурна (засвоєння 

національної та загальнолюдської культури). 

Інформаційне забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), 

навчально-методичні матеріали (опорний конспект, 

презентації, теми семінарів, тести-тренінги, групові та 

індивідуальні творчі завдання). 

Види навчальних занять (лекції,  

семінарські, лабораторні заняття ін.) 
Лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  100 

Мінімальна кількість здобувачів 

(для мовних та творчих дисциплін) 
 

Декан ІФ                                                                                           Сергій СВІТЛЕНКО 


