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УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ 

 

Тип                                                             ЗП-Ф  

Код                                                              К 1 

Семестр                                                       1 

Загальна кількість кредитів/годин:       4/120 

Форма контролю                                     Залік 

Викладач                                                    к .і. н., ст. викладач Прилипко Р. Д. 

Необхідні обов’язкові попередні  

та супутні навчальні дисципліни:   «Історія України»,                                                                 

                                                                 «Всесвітня історія», «Культурологія»,  

                                                                «Філософія», «Історія світової культури». 

 

Місце у структурно-логічній схемі:    К-1. Дисципліна викладається на першому  

                                                                   курсі бакалавріату 

Форми навчання:                                  лекції, самостійна робота 

      Критерії оцінювання:  ……         поточний і підсумковий контроль (залік) – 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. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних 

концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної діяльності (ПРН-1). 

2. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й 

проведенні наукових досліджень (ПРН-5).   

3. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів (зразків 

народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також здатність розробляти й 

реалізувати етнокультурні проекти (ПРН-9). 

4. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними критеріями, 

оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи соціокультурної політики в Україні 

(ПРН-11).  

5. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в 

професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-психологічних 

якостей;  демонструвати високу культуру поведінки; вміння вибирати правильну 

стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти (ПРН-16). 

6. Підтвердити вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в складі 

команди (ПРН-17). 

7. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 

різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових та соціальних 

категорій населення (ПРН-19). 


