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Рівень вищої
освіти
Статус
дисципліни
відповідно до
навчального
плану
Курс
Семестр
Семестровий
контроль
Обсяг
дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин
Мова
викладання
Що буде
вивчатися
(предмет
навчання)

Чому це цікаво /
потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для
вивчення
дисципліни)

Перший (бакалаврський)

Обов’язкова навчальна дисципліна
І
1 (перший), 2 (другий)
1 семестр – диференційований залік,
2 семестр – екзамен
120 годин / 4 кредити
Українська
Предметом вивчення курсу є складний процес історії формування та
розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в
соціально-економічній, суспільно-політичній та культурній сферах з
найдавніших часів до сьогодення.
Метою вивчення дисципліни є: виховання майбутніх фахівців як
свідомих громадян України; розвиток почуття патріотизму та глибоких
морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної
причетності до тисячолітньої історії українського народу; сприяння
усвідомленню студентами належності України до європейського
історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи.
Завданнями курсу є: формування історичного мислення, наукового
світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки
та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого
рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності,
патріотизму.
Знати: основні етапи розвитку української держави; проблеми
етногенезу української нації; сутність суспільно-політичних,
економічних та культурних процесів розвитку українського народу;
головні історичні події, пов’язані з прагненням українців здобути
державний суверенітет; діяльність визначних історичних осіб і
основних політичних угрупувань і партій; закономірності історичного
розвитку української культури.
Вміти: порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично
оцінювати українські історичні події, процеси і явища та роль і
діяльність видатних осіб у їх здійсненні; користуватися категорійно-

Пореквізити
(компетентності,
отримані після
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дисципліни)
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(результати
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понятійним апаратом історичної науки; орієнтуватися в соціальноісторичних й культурологічних напрямах розвитку української
культури та мистецтва; орієнтуватися в сучасних культурних
тенденціях; формувати особисту творчу уяву та культуру мислення;
застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних
завдань.
загальні: ЗК08. Здатність діяти соціально відповідно та свідомо.
фахові (спеціальні): СК03. Розуміння сутності методології наукового
пізнання, змісту мистецької освіти та управління освітньою
діяльністю; здійснення аналізу сучасних проблем культури і
мистецтва, розуміння філософської та соціальної природи мистецтва.
СК05. Досягнення необхідних знань у розумінні ролі мистецтва, у
тому числі сценічного, в суспільстві з метою адекватної роботи за
майбутніми професіями у закладах культури і мистецтва. СК08.
Удосконалення використання форм і методів педагогіки у процесі
виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до аналізу,
зіставлення, порівняння педагогічних явищ, формування сучасного
педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти
України в Європейський простір вищої освіти Здатнiсть спiввiдносити
особисте розумiння художньої iдеї та твору iз зовнiшнiм контекстом.
СК09. Використання професійно-профільованих знань та навичок при
викладанні дисциплін, що пов’язані з майстерністю актора у
загальноосвітніх школах, організаціях професійної освіти та
додаткової освіти дітей. СК10. Здатність вільно орієнтуватися в
напрямках, стилях, жанрах світового й українського сценічного
мистецтва. СК12. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ
та виявлення закономірностей розвитку сценічних видовищних
мистецтв. СК18. Набуття та володіння знаннями для викладання
професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики режисури,
звукорежисури, акторської майстерності) дисциплін у вищих
навчальних закладах, колегіумах мистецького профілю. СК 19.
Здатність до застосування знань з теорії драми, історії театру, історії
матеріальної культури, костюму та побуту, фольклору та етнографії,
історії музики та образотворчого мистецтва, кіно- та телемистецтва,
інших видовищних мистецтв для творчої та виробничої сценічної
діяльності.
програмні результати навчання: ПР03. Оволодіти культурою
сценічного мислення, знаннями до узагальнення, аналізу і синтезу в
професійній діяльності. ПР13. Уміти зрозуміло доносити власні думки
та творчі ідеї, висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, які є
творчими працівниками, чи тих, хто навчається сценічному
мистецтву. (Відповідно до робочої програми).
Знати: основні етапи розвитку української держави; проблеми
етногенезу української нації; сутність суспільно-політичних,
економічних та культурних процесів розвитку українського народу;
головні історичні події, пов’язані з прагненням українців здобути
державний суверенітет; діяльність визначних історичних осіб і
основних політичних угрупувань і партій;
закономірності
історичного розвитку української культури.
Вміти: порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично
оцінювати українські історичні події, процеси і явища та роль і
діяльність видатних осіб у їх здійсненні; користуватися категорійнопонятійним апаратом історичної науки; орієнтуватися в соціально-

історичних й культурологічних напрямах розвитку української
культури та мистецтва; орієнтуватися в сучасних культурних
тенденціях; формувати особисту творчу уяву та культуру мислення.
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логістика

1.1.
1.2.
1.3.

Умовою допуску до диференційованого заліку є отримання здобувачем
у результаті поточного контролю не менше 40 балів: за змістовий
розділ 1 – до 35 балів (самостійна робота – до 10 балів, робота на
практичних заняттях – до 15 балів, контрольна робота – до 10 балів), за
змістовий розділ 2 – до 45 балів (самостійна робота – до 15 балів,
робота на практичних заняттях – до 20 балів, контрольна робота – до
10 балів). Здобувач, який набрав 60 залікових балів, має право отримати
залікову оцінку за результатами поточного контролю. Здобувачі, які
набрали протягом семестру менше 60 балів, обов’язково складають
залік.
Умовою допуску до екзамену є отримання здобувачем під час
семестрового оцінювання не менше 40 балів: за змістовий розділ 3 –
до 35 балів (самостійна робота – до 10 балів, робота на практичних
заняттях – до 15 балів, контрольна робота – до 10 балів), за змістовий
розділ 4 – до 45 балів (самостійна робота – до 15 балів, робота на
практичних заняттях – до 20 балів, контрольна робота – до 10 балів).
Здобувач, який набрав суму залікових балів 90, має право отримати
підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного
завдання за результатами контролю. Здобувачі, які набрали протягом
семестру менше 90 балів, обов’язково складають екзамен.
На заліку й екзамені здобувачі отримують оцінки за Національною
диференційованою шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно» – і за шкалою ECTS – A: 90–100, B: 82–89, C: 74–81,
D: 64–73, E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34.
Здатність: розуміти й інтерпретувати вивчене, відтворювати набуті
знання в практичній діяльності; класифікувати та знаходити
інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення
соціокультурних потреб людини; збирати та впорядковувати
інформацію; формулювати, аргументувати професійні завдання;
установлювати комунікативний діалог з різними професійними
суб’єктами та групами.
Теми змістових розділів

Практ.
заняття

Кількість годин
Самост. Разом
робота

1-й семестр
Вступ. Початки державності
2
на українських землях
Зародження української
2
державності. Київська Русь.
Галицько-Волинська держава
Українська державність в
2
литовсько-польську добу.

2

2

2

2

2

4

1-й
змістовий
розділ

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Запорізька Січ – зародження
козацької держави
Козацько-гетьманська
держава
Відродження
ідеї
українського національного
самовизначення (кінець XVIII
– початок XX ст.)
Український національновизвольний рух і
державотворчі процеси 19171921рр.
Розвиток
української
державницької
ідеї
в
міжвоєнний період та у роки
Другої світової війни
Україна на шляху до
суверенітету та державної
незалежності. Розбудова
незалежної Української
держави
Диференційований залік
Усього за семестр

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

16

16

28

Дифер.
залік
3-й
змістовий
розділ

2-й семестр
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Вступ. Витоки української
культури
Культура Княжої доби (IX–
XIV ст..)
Культура України в XIV –
першій половині XVII ст.
Українська культура часів
Козацько-гетьманської
держави (середина XVII –
кінець XVIII ст.
Українське національнокультурне відродження
(кінець XVIII – початок XX
ст.
Розвиток
української
культури в період визвольних
змагань (1917–1921рр.).
Культура українських земель
у 20-х - 80-х років XX ст.
Культуротворчі процеси в
Україні в умовах
незалежності

2.11. Екзамен

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2
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2

4

2

2

4

2
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4

2

2

4
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змістовий
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4-й
змістовий
розділ
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