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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Історія України та української культури
Викладач (-і) Самборський Сергій  Ігорович
Контактний телефон
викладача

0984750598

E-mail викладача samborskiy.sergiy@ukr.net
Формат дисципліни  Очний
Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS 
Посилання на сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-111

Консультації Очні консультації:згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

       Історія  України  та  української  культури –  дисципліна,  яка  формує  ідентичність  і
національну  самоповагу,  концентрує  у  собі  такі  взаємопов’язані  речі,  як  національна  мова,
традиції  та  історична  пам’ять.  Вводячи  студентів  у  світ  української  культури  з  її  основними
науковими  проблемами  і  дискурсами,  ми  намагаємося  представити  головні  історичні  віхи
становлення  та  розвитку  української  культури,  простежити  процес  формування  національно-
культурних цінностей із «задньою думкою», що засвоєні уміння і навички, знадобляться їм для
роботи в навчальних закладах середньої освіти.
        Період другої половини ХХ століття – початку ХХІ ст. є важливою складовою частиною
загального курсу вітчизняної історії не тільки у вузі, але і в загальноосвітніх. Хронологічно він
охоплює  події  становлення  і  розвитку  модерної  української  нації,  зокрема,  добу  визвольних
змагань 1939 - 1991 рр., період здобуття незалежності України та її становлення. Особливістю
курсу  новітньої  історії  України  є  багатоплановість  і  дискусійність  теоретичних  проблем,
синкретичний характер розглядуваних подій та явищ, пропонованих студентам до засвоєння.
     Історія  України  ІІ-ої  пол.  ХХ  –  поч.  ХХІ  ст.  –  це  дисципліна,  яка  вивчає  політичні,
соціокультурні, економічні процеси в конкретних формах і просторово-часових вимірах
       Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її
структури, у взаємозв’язку з суспільно-політичними та економічним процесами, співвідношенню
загальнолюдських та національних культурних цінностей, традиціям та новаціям у культурі тощо.
Розглядаються  й  проблеми  збереження  національних  культурних  традицій  в  народному
середовищі, а також вділяється увага небезпекам, що постають нині перед українським і світовим
соціумами –  гендерна  ідеологія,  ювенальна  юстиція  тощо.  За  нашим задумом,  поінформовані
студенти  у  майбутньому  зможуть  інформувати  про  зазначені  цивілізаційні  виклики  і  учнів
навчальних закладів середньої освіти.

3. Мета та цілі курсу
       Мета викладання дисципліни «Історія України та української культури» вбачається у тому,
щоб на основі засвоєння теоретичних знань та фактологічного матеріалу формувати в студентів на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти виробляється комплекс знань, вмінь та навичок з
предмету. Ці знання знадобляться студентам для формування у майбутньому системи життєвих
цінностей учням-старшокласникам.  Засвоєння освітньої  програми полягає  у підготовці  високо
кваліфікованих  фахівців,  які  здатні  вирішувати  стандартні  і  нестандартні  комплексні  задачі  у
професійній педагогічній  діяльності в навчальних закладах середньої освіти. 
       Опанування і застосування ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та
інтерпретації  історичного  минулого  України;  забезпечити  набуття  здобувачами  вищої  освіти
соціальних  навичок,  достатніх  для  ефективного  розв’язування  стандартних  і  нестандартних
комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти,
що  характеризується  комплексністю  та  невизначеністю  умов;  виховання  високоморальних,
патріотичних,  освічених  особистостей,  спроможних  вносити  істотний  вклад  у  майбутнє  як
регіону і України.
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Завдання:

-     ознайомити студентів із історією української культури від стародавньої доби до сьогодення;
навчити використовувати в професійній і соціальній діяльності знання з історії української
культури;  акцентувати  на  загрозах,  що  постають  нині  перед  українським  і  світовим
суспільствами; виробити в студентів навички самостійних оцінок і  власних суджень щодо
розглянутих історичних проблем. Одним із головних

-      формування в студентів зазначеної спеціальності культури, моралі, самостійного творчого
мислення, вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації;

-     ознайомити  студентів  із  політичною,  соціально-економічною,  освітньо-культурною,
релігійною історією України другої половини ХХ ст.; навчити використовувати в професійній
і  соціальній  діяльності  знання  з  історії  України,  порівнювати  їх  із  всесвітньою  історією;
виробити  в  студентів  навички  самостійних  оцінок  і  власних  суджень  щодо  розглянутих
історичних проблема;

-      вміти  використовувати  навчальний  матеріал  в   студентському  курсі  «Історія  України  та
історія  української  культури».  Одним з  головних завдань курсу є  формування в  молодого
покоління  суспільної  свідомості,  культури,  моралі,  самостійного  творчого  мислення,
вироблення  соціальних  навичок,  вироблення  патріотичної  орієнтації,  соціальних  навичок,
прагнення до самореалізації.

4. Компетентності (результати навчання)
Студенти повинні знати:

 цивілізаційні  витоки  і  детермінанти  української  культури;  особливості  розвитку
соціокультурних та релігійно-конфесійних процесів в умовах перебування України під
владою інших держав; специфіку ідеологічних впливів Заходу та Сходу; класифікацію
основних  джерел,  які  слугують  основою  для  вивчення  процесів  і  явищ  у  сфері
української культури. 

У процесі опанування курсу «Історія України та української культури» студенти засвоюють
передбачені програмою знання і на цій основі набувають необхідних умінь і навичок достатньо
глибоко аналізувати різноманітні події,  процеси і  явища зі  сфери культурного життя та робити
відповідні власні судження і висновки. Зокрема, студенти повинні вміти:

 адаптовувати  понятійний  та  термінологічний  апарат  навчальної  дисципліни,  знання
історичної  персоналістики  до  програм  предметів  гуманітарного  циклу  навчальних
закладів середньої освіти; сприяти визначенню учнями навчальних закладів середньої
освіти місця і ролі видатних діячів культурного життя України на певному історичному
етапі;  визначати  роль  людського  фактора  в  історії,  розкривати  внутрішні  мотиви  й
зовнішні чинники діяльності історичних осіб;

 самостійно узагальнювати й аналізувати набуті  знання з історії  української культури;
аналізувати  явища  духовного  життя;  розуміти  та  інтерпретувати  вивчений  матеріал,
володіючи сучасними методами історичного дослідження, у вербальній і невербальній
формах різного обсягу й складності; розбивати історичну інформацію на компоненти,
розуміти  їх  взаємозв’язки  та  організаційну  структуру,  бачити  помилки  в  логіці
міркувань,  виявляти  помилки,  фальсифікації  та  стереотипи;  а  також  вміти  складати
таблиці, схеми, графіки; синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою
системною властивістю, користуючись структурно-логічними схемами; 

 на  основі  сформованих  ціннісних  орієнтирів  оцінювати  суспільно-культурні  явища  і
процеси в Україні, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить
в  умовах  недостатньої  інформації  інтегрувати  знання  для  розв’язання  власних  та
суспільних проблем, а також будувати переконливу аргументацію .

 зіставляти  набуті  учнями  навчальних  закладів  середньої  освіти  знання  з  історії
української  культури  зі  знаннями  з  історії  світової  культури,  всесвітньої  історії,
розрізняти  світобачення  і  світорозуміння  кожної  культурно-історичної  епохи;
орієнтуватися  у  багатому  світі  духовної  культури;  поважати  різноманіття  та  мульти
культурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності,
діалогу і співробітництва;
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  політичні,  соціокультурні,  економічні  процеси  історичного  розвитку  українського

народу в даний період, вплив зовнішньополітичних чинників на результати українського
державотворення;  основні  тенденції  і  закономірності  історичного  поступу  України  в
1939-2019  рр.  термінологію  і  наукову  періодизацію  з  курсу  («дисиденство»,
«еволюційний тоталітаризм», «неосталінізм», «непотизм» ін.) ;

 діяльність історичних осіб, розуміти їх роль і місце в національно-визвольному русі 2-ої
ХХ – поч. ХХІ ст., революцій періоду незалежності, Героїв Небесної Сотні, героїв АТО
ін.

Складові професійної компетентності
       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з Історії України
та української культури, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання
історії  і  суспільствознавчих  предметів  у  навчальних  закладах  середньої  освіти  та  у  процесі
навчання  за  спеціальністю,  що  передбачає  застосування  теорій  та  методів  відповідної  науки  і
характеризується  комплексністю  та  невизначеністю  педагогічних  умов  організації  навчально-
виховного процесу в основній (базовій) середній школі.
         Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосування сучасних технологій у 
вивченні історії вітчизняної культури . Здатність на основі вивчення історії української культури 
формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та історичну 
національну пам  ՚ ять, здатність використати на практиці здобуті знання із дисципліни з метою 
проведення громадянсько- патріотичного виховання серед молоді ;
      Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений матеріал з історії української культури,
формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну участь у дискусіях ;
       Здатність адаптовувати понятійний та термінологічний апарат навчальної дисципліни, знання
історичної  персоналістики до програм предметів  гуманітарного циклу загальноосвітньої  школи;
визначати  роль  людського  фактора  в  історії,  розкривати  внутрішні  мотиви й  зовнішні  чинники
діяльності історичних осіб ;
       Здатність усвідомлювати та інтерпретувати фактичний культурологічний матеріал, формувати й
науково аргументувати власну позицію, брати активну участь у дискусіях;
      Здатність володіти термінологією, понятійним апаратом і науковою періодизацією дисципліни
історія України та української культури .

вміти:
– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з новітньої історії України  2-ої

пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст., оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в
контесті формування цілісної історичної картини України ;

– правильно  коментувати,  анотувати  або  редагувати  тексти  і  документи;  спілкуватися
державною мовою як усно, так і  письмово, вміння правильно розмовляти та писати
різними комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним та науковим.

– розбивати  історичну  інформацію  на  компоненти,  розуміти  їх  взаємозв’язки  та
організаційну  структуру,  бачити  помилки  в  логіці  міркувань,  виявляти  помилки,
фальсифікації  та  стереотипи;  а  також  вміти  складати  таблиці,  схеми,  графіки;
синтезувати  історичну  інформацію,  щоб  одержати  ціле  з  новою  системною
властивістю,  користуючись  структурно-логічними  схемами;  орієнтуватися  в
історичному часі і  просторі,  розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-
історичних умовах певного часу, співвідносити історичні події, явища в історії Україні і
всесвітній історії, використовувати міждисциплінарний підхід ;

– володіти категоріально-понятійним апаратом;
– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 
внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, соціальних груп ;

– оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні 2-ої пол. ХХ – поч. ХХ ст., 
дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, будувати 
переконливу аргументацію ;

– брати участь у груповій роботі, розвивати соціальні навички, застосовувати 
оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення, усвідомлювати 
власну відповідальність і поважати думку інших;



6– знати українську культуру, бачити внесок інших національностей у її розвито поважати 
різноманіття та мульти культурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 
принципами толерантності, діалогу і співробітництва.

Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 28 год.
семінарські заняття / практичні / 
лабораторні

28 год.

самостійна робота 64 год.
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс (рік
навчання)

Нормативний /
вибірковий

1 семестр 073«Менеджмент» І курс Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма 
заняття

Літерату
ра Завдання,

год.

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Україна  на  початку
Другої світової війни (1939-
1941 рр.)
1.Вступ до курсу.
Дискусійні проблеми української
історії 1939-1941 рр.
2.Українське  питання  у
міжнародній політиці напередодні
та  на  початку Другої  Світової
війни. 
3.Західноукраїнські  землі  в
політичних  концепціях
Німеччини та Радянського Союзу.
4.Вступ  радянських  військ  на
західно-українські землі.

5.Становище  українського
населення у Генеральній губернії і
радянській Україні.
6.Бачення  українськими
демократичними  центрами
вирішення  українського  питання
на першому етапі війни.
7.Феномен української культури
Культура як суспільне явище.

Лекція,
2 год. 
Семіна
рське 
заняття
2 год.

{1},{3},
{4},{5} , 
конспект
лекцій.

Продумати 
план уроку-
диспуту на 
тему: «Риси 
та ознаки 
української 
культури».

5 б.
(усім 
студентам
ставиться)

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема  2.  Культурні  процеси  на
території України в давні часи.
1.Культура як суспільне явище.

2.Риси  та  ознаки  української
культури 
3.Культурні  процеси  на  території
України в давні часи.

Лекція, 
2 год. 
Семінар
ське 
заняття 
2 год.

{1},{2},
{3},
конспект
лекцій

Оцінка за 
виконання 
індивіду-
альної 
роботи. 
Підготовка
презентаці
й

До 
наступного 
заняття за 
розкладом
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Тема 3. Україна  на  першому
етапі радянсько-німецької війни.
1.Дискусійні  проблеми  української
історії.  Напад Німеччини на СРСР.
Причини невдачі радянської армії.

2. Воєнні дії на Україні у 1941 р.
3.  Мобілізаційні  заходи
радянського  уряду.  Репресивні
заходи сталінського режиму.
4. Бойові дії навесні і влітку 1942
р.
Ознаки культури Середньовіччя.

Лекція, 
2 год. 
Семінар
ське 
заняття 
2 год.

{1}, {2},
{3},{4}, 
конспект
лекцій

Підготовка
конспекту 
лекцій,  
семінарсько-
го заняття та 
візуалізова-
ної 
презентації

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема 4. Культура Київської Русі
1.Ознаки  культури
Середньовіччя.
2.Архітектура  Київської  Русі.

Свята  Софія. Живопис  Київської
Русі. Мозаїки. Фрески. Книжкова
мініатюра. 

3. Література.  «Слово про Закон і
благодать».  «Повчання  дітям
Володимира Мономаха».

4.Освіта. Київської Русі

Лекція, 
2 год.
Семінар
ське 
заняття,
2 год.

{1}, {5},
{6},{7}, 
конспект
лекцій

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема 5. Нацистський режим на
території України.  Розвиток
української  культури  в  період
війни
1. Дискусійні  проблеми
української  історії.  Генеральний
план  «Ост».  Державно-
адміністративний  устрій  на
Україні  та  окупаційної
адміністрації  на  українській
території. Органи управління.
2. «Новий  порядок  на  Україні»:
А)Соціально-  економічна
політика нацистів.
Б)Репресії  проти  українського
цивільного  населення
військовополонених  та
остарбайтерів.
В)Голокост в Україні. 3.Проблеми
колабораціонізму в  Україні.
І.Вишенський  М.Смотрицький..
4.Освіта  історичної  доби.
Єзуїтські  колегії.  Острозький
колегіум(академія).

Лекція
2 год. 
Семіна
рське 
занятт
я 2 год.

 {1}, {8},
{11},
{12}, 
конспект
лекцій.

Підготовка 
конспекту 
семінарськи
х занять

5 б. До 
наступного 
заняття за 
розкладом
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Тема 6. Українська культура XVI
–  XVIII  cт.  та  європейський
культурний простір. Доба бароко.
1.Прагнення  духовного  єднання
українського  народу.Духовні
осередки в Україні XIV – першої
половини XVII ст.

2.Культурні парадигми в Західній
Європі та Росії ХVІІ–ХVІІІ ст.
Культури  другої  половини ХУІІ –
XVIII ст.
4.Розвиток освіти.
Києво-Могилянська колегія 
(Академія).
5.Розвиток літератури. 
І.Галятовський; Л.Баранович; 
С.Дівович; Ф.Прокопович. 
Козацькі літописи. Літопис 
Самовидця. Літопис Г.Грабянки. 
Літопис С.Величка.Філософія 
історичної доби. Г.Сковорода.
6.Музична  культура  доби.
М.Березовський. Д.Бортнянський.
А.Ведель.
7.Архітектура барокальної доби.
Андріївська церква. Маріїнський 
палац.

Лекція, 
2 год.
Семінар
ське 
заняття, 
2 год.

{1},{4},
{5},{9},
{10},
{11},
{13},
конспек
т лекцій.

Підготовка
конспекту
семінарсько-
го заняття та
візуалізова-
ної
презентації,
4 год.

5 б До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема 7. Український 
національно- визвольний рух
в 1941-1943рр. Українсько- 
польські відносини. 
1.Дискусійні проблеми української 
історії.
2.Ідеологія, соціальна база, 
тактика і стратегія рухів Опору в 
Україні: а)Акт про відновлення 
Української держави. Склад і 
завдання Українського 
державного правління.
Б) Діяльність ОУН у 1941-
1942рр.Українська повстанська 
армія.
В) ОУН (б) і ОУН (м) у 1943 р.
Г)Поліська Січ. 3.Особливості 
розгортання радянського руху 
опору.
4.Українсько-  польські  відносини
в період Другої світової війни.

Лекція, 
2 год. 
Семінар
ське 
заняття 
2 год.

{1}, {6},
{7},{9},
{10}, 
{11},
{13}, 
конспек
т лекцій.

Підготовка  
конспекту 
лекційних 
занять

5 б.(усім
студентам

До 
наступного 
заняття за 
розкладом
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Тема 8. Особливості 
європейської і російської 
культури ХІХ ст.
1.Особливості європейської і 
російської культури ХІХ ст.
2.Проблеми і
суперечності розвитку української
культури ХІХ ст.
3.Освіта історичної доби. 
Харківський і Київський
університети.

 4.Нова українська  література.
І.Котляревський.
Г.Квітка-Основяненко. 
5.Образотворча спадщина. 
Т.Шевченко; Д.Левицький; 
О.Венеціанов; М.Ге.
6.Розвиток  науки.  О.Ляпунов;
М.Бекетов; І.Пулюй; І.Мечников.

Лекція, 
2 год. 
Семінар
ське 
заняття, 
2 год.

{1}, {2},
{3},{8},
{11},
{12},
{14},
конспек
т лекцій.

Конспект 
семінарськи
х заняття 

Ставиться
оцінка за 
виконання
індивідуа
льної 
роботи.

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема 9. Україна на 
завершальному етапі радянсько- 
німецької війни.
1. Дискусійні 
проблеми.
2. Воєнні  операції  (кін.  1942-
кін. 1943 рр.).
3. Воєнні операції 1944 р. 
4.Львівсько- Сандомирська та 
Ясько-Кишинівська наступальні 
операції.
5.Перші кроки радянської влади 
на звільнених українських 
територіях. 
6.Наслідки, історичне значення ІІ 
світової для України. Українське 
національно-культурне 
відродження (кінець ХVІІІ – 
початок ХХ ст.)

7.Художня література. І.Франко.
П.Мирний.І.Нечуй- Левицький, 
Леся Українка.
8.Театральне мистецтво. 
М.Кропивницький; 
І.Карпенко-Карий; 
М.Садовський.
9.Музичне мистецтво. 
М.Лисенко; К.Стеценко.

Лекці
я, 2 
год. 
Семін
арськ
е 
занят
тя, 
2год.

{1},
{2},{3},
{4},{5},
{6},
конспек
т
лекцій.

Підготовка
конспекту
семінарсько
го  заняття
та
візуалізова-
ної
презентації,
4 год.

5 б.  -
(вибірков
о, під час
опитуванн
я на 
семінарі)

До 
наступн
ого 
заняття 
за 
розклад
ом

Тема  10.  Дискусійні  проблеми
української історії.
«Шістдесятництво». Клуби 
молодіжної творчості.
1.Розгортання дисидентського 
руху, диседентські організації. 
Репресії проти дисидентів. 

Лекці
я, 2 
год.  
Семін
арськ
е 
занят
тя, 2 

{1}, 
{2},{4},
{9}, 
конспек
т лекцій

Перевірка в 
тестовій 
формі 
засвоєнних 
знань 
індивідуаль
на робота – 

5 б. 
(вибірков
о, під час
опитуванн
я на 
семінарі).
5 б.(усім 

До 
наступного 
заняття за 
розкладом
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Ознаки культури СРСР. 
Українська радянська культура.

год. підготовка і 
оформлення 
студентом 

студентам
ставиться

Тема 11.  Особливості світової 
культури ХХ ст. Ознаки 
культури СРСР.
1.Становище української культури 
доби Української Революції 1917–
1921 рр.

2.Національне відродження 1920-х 
рр. Політика «українізації».
Літературний процес.

3.Театр«Березіль». Кіномистецтво.
О.Довженко. Образотворче 
мистецтво.

Лекція 2
год. 
Семінар
ське 
заняття 
2 год.

{1},  {4},
{5},{9},
{10},
{11},
{13}, 
конспект
лекцій.

Підготовка
розгорнуто
го
реферату  з
історії
рідного
села/містеч
ка/міста,
4 год.

Оцінка за 
виконанн
я 
індивідуа
льної 
робот.

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема  12.  Україна  в  умовах
загострення  системної  кризи
радянської системи (1965 – 1985)
1. Дискусійні проблеми 
української історії.
2.Суспільно- політичне життя. 
Міжнародне становище . 
3.Наростання системної 
економічної кризи. 
4.Опозиційний рух: форми, 
методи.Українські дисиденти
– виклик системі. УГГ.

5.Розвиток культури в УРСР. 
Державно- культурні відносини. 
Суспільна атмосфера в Україні.
6.  Новітня  українська  культура.
Друга половина ХХ ст.
7.Українська  радянська  культура
другої половини ХХ ст.
8.Становище української культури
Доби Другої світової війни.

9.Становище української культури в 
Умовах «хрущовської відлиги». 
Освіта. Література. Живопис.

10.Становище української культури в
умовах «брежнєвського
застою». Кіномистецтво. Музика
і Театр. Практичне завдання для 
студентів: Видатні імена українського
радянського кіномистецтва 1950-
1980-х рр. 

Лекція, 2 
год.
Семінарсь
ке заняття,
2 год.

{1},{2},
{3},{5},
{8},{11},
{13},
конспект
лекцій.

Індивідуальна
робота – 
підготовка і
оформлення
студентом 
розгорнутого
реферату-
презентації, 
підготовка
конспекту
семінарськог
о  заняття  та
візуалізовано
ї презентації

5 б., 10 б. 
(усім 
студентам 
ставиться 
оцінка за 
виконання 
індивідуальн
ої роботи)

До 
наступного 
заняття за 
розкладом
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Тема 13.  Україна  в  умовах
трансформації  суспільно-
політичного  розвитку  (друга
половина  1980-х  –  1991).
Проголошення  незалежності
України.
1. Дискусійні  проблеми
української історії.

2. Початок «перебудови»
3. Соціально-  економічне

становище.
4. Зростання  суспільно-
політичної  активності  громадян.
Релігійне відродження.
5. Суверенізація УРСР
Утвердження незалежності України.
Ознаки  культурологічного  процесу
постмодерної доби ХХІ ст.

Лекція, 2 
год. 
Семінарсь
ке заняття 
2год.

 

{1}, {4},
{5},{9},
{10}, {11},
{13}, 
конспект 

Підготовка
конспекту
лекційного
заняття
Індивідуальн
а  робота  –
підготовка і 
оформлення
студентом 
розгорнутого
реферату-
презентації 

10 б.(усім 
студентам 
ставиться 
оцінка за 
виконання 
індивіду-
альної 
роботи).

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема  14.  Суспільно-  політичне,
економічне  і культурне  життя
(2004-2019 рр.).
1. Дискусійні питання історії.
2. “Помаранчева революція”.
3. Внутрішня і  зовнішня
політика  у  2004–2013  роках.  Стан
економіки.
4. Революція Гідності.
5. Внутрішньо-політичне  і
економічне  життя  в  2014–2019рр.
Спроба  реформ.  Президентські  і
парламентські  вибори  2019 р.
Міжнародні відносини України.

6.Культура, освіта,  наука першої 
чверті ХХ ст. 

7.Розвиток української культури  доби
дежавної незалежності
8.  Розвиток  української  музики.
Кіномистецтво. Література. Театр.

Лекція, 2 
год.

{4},{9}, 
{11},{13}, 
конспект

Підготовка  
конспекту 
лекційних 
занять

Оцінка за 
виконання 
індивідуаль
ної робот.

До 
наступного 
заняття за 
розкладом

Тема 15.Колоквіум. Знання 
культурологічного словника

Семінар
ське 
заняття, 
2 год.

Конспект з 
навчальної 
дисциплін
и, 
рекомендов
ана вся 
література 
до курсу.

Підготовка 
конспекту 
лекційного 
заняття та 
візуалізовано
ї презентації,
4 год.; 
Індивідуальн
а робота –
підготовка і
оформлення
студентом
розгорнутого
реферату-
презента 
ції 4 год.

5 б. 
(вибірково, 
під

час
опитування 
на семінарі)

Підсум
ок



12                    6. Система оцінювання
Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу.
Упродовж  семестру  студент  отримує  бали  за  різні  види  робіт,  які  сумуються  в  підсумкові
семестрові бали. Підсумковий семестровий бал  складається з суми балів, отриманих студентом
денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру.
Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів (впродовж семестру.):
1) усні відповіді на семінарських заняттях з використанням візуалізованих презентацій своїх 

відповідей – 20 балів;
2) індивідуальна робота – підготовка і оформлення студентом (-кою) розгорнутого краєзнавчого 

реферату-презентації – 10 балів;
3) дві контрольні письмові роботи – 20 балів; Загальна кількість – 50 балів.

Колоквіум (грудень 2020 р.): 20 балів
При обчислені підсумкового семестрового балу враховується:
Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно»)
– виставляються під час проведення семінарських занять;
Підсумкова  оцінка  за  семінарські  заняття  виставляється  студенту  в  кінці  семестру  за
результатами роботи на  семінарських заняттях і  є  середнім арифметичним  (заокругленим до
сотих) всіх  отриманих  оцінок  за  семінарські  заняття.  Отримані  «незадовільні»  оцінки
враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок
Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття:
З  навчальної  дисципліни  студент  протягом  семестру  отримав  4,  4,  3.  Підсумкова  оцінка  за
семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67.
Підсумковий  бал  за  семінарські  заняття  (максимально  20  балів)  –  підсумкова  оцінка  за
семінарські  заняття,  помножена  на  коефіцієнт  4,  заокруглена  до  цілого  (наприклад,  якщо
підсумкова оцінка за семінарські заняття  3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття буде
становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів).

7. Політика курсу
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

-  посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,  тверджень,
відомостей;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання
підсумкового  контролю.  Пропуск  лекції  з  неповажної  причини  відпрацьовується  студентом
(співбесіда,  реферат  тощо).  Пропущені  практичні,  семінарські  та  лабораторні  заняття,
незалежно  від  причини  пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.
Поточні  ,,2”,  отримані  студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,
семінарському та  лабораторному занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до
складання  підсумкового  контролю  з  обов'язковою  відміткою  у  журналі  обліку  роботи
академічних груп.

8. Література
1.  Європейська та українська культура в нарисах:  Навч. посіб.  /  За ред.  1 .  3.  Цехмістро,  В .  І.
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