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Review 

Рецензія 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2018,  № 2 (18), P. 146-147        

Геннадий Казакевич.  Обзор учебника: Мойсей А., Герегова С., Скрыцкая Н. История Украины и украин-

ская культура: методический учебник. - Черновцы, 2018. В учебнике «История Украины и украинской культуры» 

освещены социально-исторические условия процессов в Украине в разные периоды его развития.  Понимая необходи-

мость изучения культурных и исторических ценностей родины, украинский этнос стремится к выражению в современ-

ных тенденциях развития образования, науки, литературы, изобразительного искусства и прикладного искусства через 

призму европейских моделей. Предлагаемый учебник содержит полное описание теоретического материала, тестовых 

заданий, тем докладов и эссе, вопросов для обсуждения и задач по решению проблем. Все это облегчит студентам 

знание и творческий анализ конкретного события в каждой из предложенных тем.  

 Ключевые слова: история Украины, культура, период, традиции, функции культуры. 

Складні та суперечливі події української держави 

останніх років призвели до зацікавлення молоддю своєї 

історичної спадщини, культурних цінностей та надбань, 

духовних пріоритетів. Вивчати та пізнавати культурну 

та історичну спадщину свого народу є обов’язком кож-

ної свідомої людини. Питання збереження та формуван-

ня української національної культури та історії є особ-

ливо важливим в умовах творення культури незалежної 

України. Без історії немає теперішнього і майбутнього, а 

культура виступає формою та змістом внутрішнього 

зв’язку поколінь. Молодь є елітою нації, творчою особи-

стістю, яка повинна зберігати, продовжувати і творити 
нові матеріальні та духовні цінності.  

Впродовж усього часу існування український народ 

розвивав, творив, поповнював та збагачував культурні й 

історичні цінності, незважаючи на постійну загрозу зни-

щення українського етносу та, навіть, його цілковиту 

асиміляцію. Українці творили, спираючись на успадко-

вані від предків та перейняті від інших народів духовні 

цінності. 

Події сьогодення загострили інтерес в молодих 

людей щодо вивчення історії та культури рідної землі, її 

звичаїв, цінностей, духовних та моральних пріоритетів. 
А тому основним завданням написання посібника є ви-

світлення історії та культури українського народу в різ-

ні епохи їх становлення і творення. Теоретична та прак-

тична частини посібника розкриваються на основі тен-

денцій розвитку освіти, науки, літератури, музично-

театрального, образотворчого та прикладного мистецтв 

крізь призму світових та європейських зразків. 

Новизною посібника є поєднання історичних та 

культурних подій України, що розглядаються крізь при-

зму національно-культурного відродження в різні епо-

хи. Все це сприятиме підвищенню якості фахової підго-
товки майбутніх медичних працівників, гуманізації на-

вчального процесу в цілому.  

Пропонований посібник відповідає робочій навча-

льній програмі з предмету “Історія України та українсь-

кої культури”. У посібнику висвітлюється соціально-

історична обумовленість процесів в Україні з найдавні-

ших часів до сьогодення. Значна увага приділяється 

огляду джерельної бази та літератури з питань форму-

вання історичних та культурних процесів, що відбували-

ся на території України. Посібник містить повний ви-

клад теоретичного матеріалу до кожної із запропонова-
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них тем, а також питання для контролю та самоконтро-

лю студентів, тестові завдання, тематики рефератів та 

есе, дискусійні питання та проблемні завдання. Певна 

кількість тестових завдань подається у вигляді таблиць 

та схем. Все це сприяє активізації студентів у розгляді 
кожної із запропонованих тем та сприяє їх до творчого 

аналізу тих чи інших подій, характеристики культурних 

та історичних цінностей українського суспільства в ці-

лому. 

 У посібнику також подаються уривки із першодже-

рел з різних епох, які  сприятимуть  ознайомленню  сту-

дентами не лише із фактами чи  подіями, але і зі стилем 

відтворення їх авторами. 

 В кінці посібника авторами подається хронологічна 

таблиця.  

 Посібник буде корисним для викладачів, студентів, 
магістрантів та всіх, хто прагне вивчати історію України 

та українську культуру. 

   
Gennadiy Kazakevich. Review of textbook: Moisey A., 

Geregova S., Skrytska N. History of Ukraine and Ukrainian 

Culture: Methodical textbook. – Chernivtsi, 2018. The textbook 

“History of Ukraine and Ukrainian Culture” highlights social and 

historical conditions of the processes in Ukraine in different peri-

ods of its development. Understanding the need to study cultural 

and historical values of the native land, the Ukrainian ethnos 

strives for expression in modern trends in the development of edu-

cation, science, literature, fine arts and applied art through the 

prism of European models. 

The proposed textbook contains a full description of the theo-

retical material, test assignments, topics of reports and essays, 

Gennadiy Kazakevich. Review of textbook: Moisey A., ques-

tions for discussion and problem-solving tasks. All this will facili-

tate students’ knowledge and creative analysis of a particular event 

in each of the proposed topics. 

Key words: history of Ukraine, culture, period, tradition, 

functions of culture.  
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