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Дисципліна за вибором ЗВО  

 

Українознавчі студії 

Тип Дисципліна загальної підготовки за вибором ЗВО 

Код  К-10 

Семестр 1, 2 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кредитів / 150 год 

Форма контролю Залік 

Викладач к. і. н., доцент Бєлікова Н. Ю. 

к. пед.н., ст. викладач Жаровська О. П 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Історія України», дисципліни циклу всесвітньої 

історії, «Культурологія», «Філософія»,  «Історія 

світової культури» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-10. Дисципліна викладається на першому курсі 

бакалавріату 

Форми навчання:  лекції, самостійна робота 

Критерії оцінювання: 2 семестр: підсумковий контроль за                                             

результатами поточного контролю – max 100 

балів 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Українознавчі студії як навчальна дисципліна. Феномен української культури в 

системі українознавчих студій. Етногенез українців. Культурогенез українського народу в 

контексті українознавства. Державні традиції на території України в період середньовіччя. 

Проблема співвідношення сакрального та профанного (мирського, світського) в культурі. 

Державні традиції на території України в ранньомодерну добу. Феномен українського 

бароко. Українська національна ідея в добу модерну. Ментальність як вимір історичного 

буття українського народу. Актуальні питання історії України радянського періоду. 

Взаємодія політичної еліти та інтелігенції: від співпраці до протистояння (тоталітарна 

доба). Незалежна Україна в новітню епоху. Специфіка української соціокультурної 

ситуації сьогодення. Історичні регіони України. Етнічна своєрідність матеріальної та 

духовної культури українців у регіональному дискурсі. Національні меншини України. 

Актуальні проблеми культури міжетнічних взаємин в Україні. Полікультурність. Україна і 

світ. Роль української діаспори в процесі збереження національної культури. Культурні 

здобутки української діаспори. 

 

Програмні результати навчання визначенні в освітній програмі 

1. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації 

державною та іноземними мовами (ПРН3).  

2. Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурної комунікації (ПРН6). 

3. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному 

спілкуванні і демонстрації власних результатів (ПРН7). 

4. Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування (ПРН29). 



 

 


