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вlllIlов|лIIо до
навrIального пJtilH

обов'язкова навчальна дисциплiна
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СепI естро BIr I"l контро.ц l семестр - лиференцiйований залiк,
2 семестр - екзамен

Обсяг дrrсцrrплirrlr:
кредttтLl €КТС/
ltlJbItlcTb годrIн

l20годин/4кредити

Украiнська

[I{o буле BtIBltilTllcя
(прслшrе,г rlaB.laHlrя)

кладний процес icTopiТ формування та розвитку багатомiльйонн
краlнського народу,
успiльно-полiтичнiй та
ьогодення.

його дiяльностi в соцiально-економiчнiй
культурнiй сферах з найдавнiших часiв

П pelleltltiзllTlt
(попсрсдrli
|i0 }l l tе,гсt 1,1,1 I trcTi,
Irесlбхiдlti лля
l}IlBlIcIIIlfl дltсцllп.лiнlt)

ати ocHoBHi етапи розвитку yKpaiHcbKoi@
{огенезу украТнськоi нацii; cyTHicTb суспiлыlо-полiтичних

)кономlчних та культурних Процесiв розви.гку украiнського народу
оловнi iсторичнi подii, пов'язанi з прагненням yKpaTHuiB .лоОуr:,.
ержавний cyBepeHiTeT; дiяльнiсть визначних iсторичних осiб
сtIовних полiтичних угрупувань i партiй; закономiрностi iсторичног, д rlr, Jgr\vrrvlYrrlJrrvvll lvr\rPr

но до робочоТ програми

LIrrrly це цiltаво /
rroтpiбHo l}III}.Iaf.II
(пlсr,а, завд:tlllIя)

ета - виховання майбутнiх фахiвцiв як свiдомих громадян Укра.l.пrд
звиток почуття патрiотизму та глибоких морально-етичIIи)

переконань, усвiдомлення молоддю власноi причетностi l
тисячолiтньоi icTopiT украiнського народу; сприяIrRI усвiдомленн
тудентами нацежностi УкраiЪи ло свропейського icTopltKo-KyлbTypнo
tростору та важливостi ii iнтеграцiТ до Свропи.
вдання: формуъанНя iстори.шlого мислення, наукового свiтог.гtяду;
угтя навичок на}ково-lсторичного ана,riзу; виявлення логiки

вних закономiрностей iстори.rного процесу; виховання висо
lB}u{ культури, громадянськоi вilгlовiда-lьностi, нацiональноi гiдностi
а,грiотизму; сформувати потребу дотримуватись akadeMi,tHot
брочесносmi (за ст.42 Закону Украiни кПро ocBiTy> для здобувачi
вiти, що передбачас самостiйне виконання навчальних завдан]
вдань поточного та семестрового контролю). (вiдповiдно до робочо

l

курс
Celtecтp

Мова t}ItкладаlIIIrI



агальнi: ЗК01: Здатнiсть реалiзувати своi права i обов'язки як чле.
успiльства, усвiдомлювати цiнностi .ръruд"rr.ького (вiльно
емократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого розвиткуерховенства права, прав i свобод людини i громалянина R УкраiнiК02: здатнiсть зберiгати та примножувати .'oo*uni] ;r;й;i
ayKoBi цiнностi i досягнення суспiльства на основi,розуплiння i.ropiT ,,акономiрностеЙ розвитку предметноi областi, iТ^мiсця у загальнii
1:]:'i ЗНаНЬ Про приролу i суспiльство та у розвитку суспiльстваJ vJ vl.LJLvv LDqехнiки i технологiй; ЗК03: здатнiсть .u"crb.o"y"ur, знання )рактичних ситуацiя; Зк05: здатнiсть спiлкуватися iноземною мовоюк06: здатнiсть використовувати iнформачiйнi i комунiкацiйнехнологii; ЗК08: цiнування та повага рiзноманiтностi Ti

op.,".,i"* ;; ;" ;;;; ;;;;#;виконувати режисерськi постановки самостiйно, або у склад
ько-постановочноi групи ;

ультикультурностi;

рганiзацiйнi та правовi аспекти професiйнот дiольносri;
рограмнi результати навчання: Прн01: визначати взаемозв'язо

пецiальнi (фаховi): СК02: здатнiсть до творчого сприйняття cBiTy
ого.вiдтворення у художнiх сценiчних образах; CKOS: здатнiсть. Jл*дrrrчrD лr
ублiчнот презентачiт результату свост iворчот (iнтелектуальноI

Y::::::l, . СК09: здатнiсть 
. 
спiввiдносити особисте розумiнн;художньоi iдеТ та твору iз зовнiшнiм контекстом; СК10, .дurпi.ru дкритичного аналiзу, оцiнки та синтезу нових складнLIх iдей у творчо

робничiй сценiчнiй дiяльностi; CKl5: здатнiсть вiльно opicrryuairc
:::ry.1_:I1a"*, жанрах. ,u :yju} сценiчного мистецтва, творчiпадщинl видатних майстрiв; СК16: здатнiсть враховувати .rr""

асади професiйноi дiяльностi ; Ск 1 7: здатнiстu uрu*оuу"ати економiчнi

цiнностей громадянського суспiльства iз засадами |оз"rтпу сберкультурИ й мистецтва в YKpaTHi; ПРН02: мати концептуа,rьнi пuупоЪiitрактичнl знання у сферi сценiчного мистецтва; Прн03: вiльlл<
пiлкуватися з професiйних питань державною та iноземною MoBaMIсно i письмово; ПРН08: обирати, аналiзувати та iнтерпретуватл
уложнiй TBip для i"_11{ (лемонстрацii), самостiйно обирати критерii
tля його оцiнки; ПРН09: спiввiдносити мистецькi iдеi' та тЙри'i
оцiальним, культурним та iсторичним контекстом для глибшого Т:lозумiння; Прн10: обирати опrимаrьri хуложньо-виражальнi т
:_::l::l_:асоби вiдтворення кр_еативного задуму при реа"тiзаuiценiчного твору (проекту), ПРНt+, .uro.rlit"; ЙЫБ;;;;;;апрями та концепцii сценiчного мистецтва у KoHTeKcTi суrаЬно.,
дожнього rкиття, (Вiдповiдно до чоТ програми). l

ПrrpcltBilllтlI
(коrtпсr etl гltостi,
tl,гpItпtalti пiс"ця
l}Ii в rIeIIIIrI дllсцltп;lillll)



rloпry NIо}кIIа
HaBtIIlTиcrI
(результатлr
lIaB.tatlllя)

lсiб у ix здiйсненнi; корисiуваrи"" категорiйно-понятiйним апарсторичноi науки; орiентуватися в соцiально-iсторичних
ультурологiчних напрямах розвитку украiъсько, йй; ,;tистецтва; орiентуватися в сучасних культурних тенденцiях)ормувати особисту творчу уяву та культуру мислення; виступати :

резентацiямИ абО доповiдями з питань, пов'язаних iз фахомраховувати аудиторiю i мету висловлювання; складати ;"r:;;;.
::j::r,:Y:-1_]1,no_.i "но. 

структурувати iдеТ; застQсовувати orp"runнання на практицi; володiти культурою дiалогiчно;" ,; ";;i";;;,',:::.:,Y a:l|имуватися м.овного. етикету вiдповiдно до обставин,ких вiлбувасться професiйне спiлкуuu"пr. (Вiд;.l;;; Й;;;рограми).

Kpllтe piT
oцitlloBttllllll
(скзапlеrlацiilrlа
полi,гllка)

змiстовий Роздiл i _ too ба_пiв (самостiйнъ poooru - iйапiв, роботана семiнарських з_анят"Iях - 30 балiв, контрольна робота - 40 балiв).Здобувач, який набрав б0 залiкових бйiв,',u" прБо'оrр"rrати за-гliковуоцiнку за результатами поточного контролю. Здобувачi, якi набралипротягом семестру менше 60 балiв, обов'язково сплuдuють за,riк,умовою допуску до екзамену е отримання здобувачем пiд чассеместрового оцiнювання не менше 30 балiв: за змiътовий роздiл 2_ l00 балiв (самостiйна робота - 30 балiв, роОоrа nu ..riпuрських
заняттях - 30 балiв, екзамен - 40 балiв). Здобувач, який набрuЪ .уrузалiковиХ балiВ 90, маС право отримати nio.yrnouy очiнку безопитування чи виконання екзаменацiйного auuдuпп" за
результатами контролrо, Здобувачi, якi набрали протягом семеструменше 90 балiв, обов'язково складаю,гь екзамен,
на залiку й екзамеlri здобувачi отримують оцiнки за Нацiона-пьною
диференцiйованою шкалою: квiдмiнно>>, кдобре>, кзадовiльно>,

l11ri^9itg.1",], ;j .:gyо9 ECTS_- А: gb-iO0, Ъ, dz-Bq, С: 74-81,D: б4-7З, Е: 60-63, FХ: З5-5g,F: 1-З4.

JIк пtoiKlltt
KopIrc,гyBar-rlcrI
llaбyTllrtll зlIalltlrl}lIl
I Bi\lIllIlrt_\tII
(ltоrtпстеll,гlI ocTi)

I latr.lil.il1,Ila ;Itll"ic.1.1t lttt

принципами професiйних знань, толераrtтностi, oi-ory iспiвробiтництва. (вiдповiдно до робочоi прьграми),

iнновацiйнi рiшення для створення, реалiзаuiт i забезпечення
соцlокультурних потреб людини; збирати та впорядковувати

:l*.Tl:_"lтo; формулювати, аргументувати професiйнi завдання;
розумlти значення icTopii украiъськот державно.ii .u культури якформи людського . icnyuunn", чiпуЪui" 

- 
рi."Бr"rirr" табагатовекторнiсть cBiTy i керуватися у свотй дiяльностi сучасними

Jф.
Теми змiстових роздi"riiвзlп ,

Вступ. Початки д9р,цпu*.r1
землях

1 сепrестр

Частина 1. <Iсторiя yKpaTlIcbKoT державлrостi>>

обсяг навчальни

JIекпi l.. l Сем,l

на украiнських



2
Зародженн" ynpiinc"no',ffi
Киiвська Русь. Гаrrицько-Волинська держава

2 2

J

J лрсltl\,ька лержавнlсть в литовсько-польську

лобу. Запорiзька Сiч - зародження козацькоТ
держави

7:лл;:."-__* ----*

2 2

4 l\\JJсrц.ькU-I 9 l.bМaнcbKa ДеРЖаВа
-Б;_:l -*; *;* --* -:^ * -*- --

2 2

5.
]

Dtлрuлження lдеl украlнського нацiонального
СаМовизначення (кiнець XVIII _ початок,хх
ст.)

2 2

6
J краrнgькии нацlонально-визвольний рух i
державотворчi процеси l 91 7 -192lpp. 2 2

7

r uJбиluк yкpalнcbкot державницькоi iдеi в
мiжвоенний перiод та у роки !ругоi cBiToBoi
вiйни 2 2

8

J лрсrrп4 flа шJIяху до cyBepeнiTeTy та
державноi незалежностi. Розбулова
незалежноi Украiнськоi держави

2 2

9 ли (рсрснцlиоваНИЙ ЗаЦlК

Dл- л- U Ja I_и семестр lбr
.. .,,. ,,, , , ,,,, ,,,,,], ..

lб
lI ссrrестр

Частина 2. <dcTopi" y"p;ih;""oi *

1о j Rл-.,- DJrr. UиlUки yкpalнcbкol культури
т1,

2 2
l1

2 2

12
I\yJlblypa украlни в XlV - першiй половинi
ХVII ст, 2 2

lз
J ltparнubкa культура часtв Козацько-
гетьманськоТ держави (середина ХVII -кiнець XVIII ст,

2 2

14:

i

YKpaiHcbK.niцioHa"ino-ninuiyp;;'-- -
вiдродження (кiнеuь XVIII - nb"uron ХХ ст.
Б:_--_л- '-'-,;,* ..*-----" .

2 2

l5
2 2

16
r\JJrblJ/pa украlнських земель у 20-х - 80-х
poKiB ХХ ст. 2 2

17
2 2

l8



за 2-1"l ce]\tecTp ' lO lб

Загальний обсяг I20 еоd., в ToN{y числi:
Лекцiй - _32 zоd.
Семiнари - 32 zоd.
КонсультацiТ - 2 zоd.
Самостiйна робота - 58 zоd.

IlIфорлIацiiillе
зilбезпс.lеllгlя
з t|lоll-ду та рсIlо,Jtl,гарitо
HAKltкiМ

LГончарук Л.С. Iсторiя Украiни, Курс лекцiй з найдавнiц"х ча"Ь до
початку ХХ столiття : навч. посiб. Киiв, 2005. URL:
http ://elib.nakkkim.edu,ua/handle/ 12З 45 67 89/3 080
2.Греченко B.l. Iсторiя украТнськоi культури: навч. посiбник для
студентiв ВНЗ. Киiв, 2013. 35lc.

Локацiя r,а
rIа,гсрiп.rьllо-тсхlIiч lle
зitбез l lc.t cl l ll ll

Нацiональна академiя керiвних
Лаврська, 9, аудиторiТ корпусiв 7,

кадрiв культури i мистецтв, вул.
l 1, комп'ютерна TexHiKa

Itафедра Кафелра культурологii та мiхtкультурних комунiкацiй (106 каб.,
l lкорп.)

Iнстиýт Iнститут практичноТ культурологiТ та арт-менеджменту

IllrPoprI:tltilI про
I I1lyKoI}o-1l ед:tго гi.l ll о го
ltрацiвltltlса (з (;оr,о)

-професор 

кафедри культурологii та мiжкультурних
комунiкаuiй, доктор iсторичних наук, професор
serlytvyn@ukr.net

OcTaHHi публiкаuiТ:
1.Литвин С.Х., !обровольська В.В. Перiоличнi видання yKpaTHcbKoi
пiаспори |920 - l930-x poKiB як джерело дослiдження жит.гя i дiяльностi
Симона Петлюри. Сплорiнкч icmopii'.2020. Ns 49. С, З0-42,
2.ЛитвиН С.Х. МитТевостi життЯ у вирi подiй: вибранi працi (ло 70-рiччя
вiд дня народження та З5-лiття науково-педагогiчноI дiяльностi) rC.X.]
IIитвин / в.в. !обровольська. КиТв : HAKKKiM,2020,420 с. 

l

Пiдвищення квалiфiкацii: 
l

Празький iнститут пiдвищення квалiфiкацii. 
I

I

Иайстер-клас <OcBiTHi системи, органiзацiя навчального проч..у 
"|/мовах мультикуЛьтурного середовища, HayKoBi проекти Tal

rублiкацiйна дiяльнiсть в унiверситетах €вросоюзу> з l0 червня 20l9 p.l
ro 12 липня20|9 р. (4 крелити, l80 год). Сертифiкат Jфl22 019 022 вiд]
12 липня 2019 р. 

l

l

Орllгillitльlliст,t
IIal]tIaJII,II0l

лllctIlltt;lilIlr
(за tlitяlBttocTi).

У робочiй програмi використанi матерiали публiкацiй:
l. Лumвuн С.Х. Симон Петлюра у боротьбi за самостiйну Украiну.

Киiв : Смолоскип. 20l9. 680 с.

.'.



В-во iMeHi олени Телiги,2002,580 с.

corn/c/MzEyN i Q l М zc()N DYy?c

Розробник

Обговорено на засiданнi групи забезпечення

Гарант ocBiTHboi програми

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРЩЖЕНО:

завiдувач кафелри культурологii та мiжкультурних ком

ЗАТВЕРД}ItЕНО:

Завiдувач кафедри режисури та акторськоТ майстерностi

пiдпис, ПIБ

iдпис, ПIБ

ПОГОДЖЕНО:

пiдпис, ПIБ

Лiнк lla дllсциплiнy

доц. I.Г. Сафонова I.Г.
пiдпис. ПIБ


