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Мета та завдання освiтньоi' компонети 

Мета днсцнплiнн: 

Викладання курсу маЕ: на метi формування у студентiв комплексу знань з icтopii' 
Украiнськоi' держави та культури; формування науковоrо свiтоrляду. широкоi· ерудицii·, 

високоi' як загальноi', так i полiтичноi' культури, rромадянсько"i вiдповiдальностi, 

державного патрiотизму; придбання навичок використання отриманих теоретичних i 

практичних знань у професiйнiй дiяльностi. 

Робоча проrрама мiстить витяr з робочоrо навчальноrо плану, мету вивчення, 

компетентностi, якi маЕ: опанувати здобувач, проrрамнi результати навчання, данi щодо 

викладачiв, змiст курсу, тематику практичних занять, вимоrи до виконання 

iндивiдуальноrо завдання, шкалу оцiнювання знань, вмiнь та навичок -здобувача, 

роз'яснення ycix аспектiв opraнiзaцii' освiтньоrо процесу щодо засвоЕ:ння освiтньоi' 

компоненти, список навчально-методичноrо забезпечення, джерел та лiтератури для 

пiдrотовки до практичних занять та виконання iндивiдуальних завдань. Електронне 

навчально-методичне забезпечення дисциплiни розмiщено на Освiтньому сайтi КНУБА 

КНУБА за посиланням: https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=3465 · 

Також проrрама мiстить основнi положения щодо полiтики академiчноi' 

доброчесностi та полiтики вiдвiдування аудиторних занять. 

Компетентностi здобувачiв освiтньоi' програми, що формуються в результатi 

засвоЕ:ння освiтньоi" компоненти 
-- - ----~- ---- ---- --

Код Змiст компетентностi 

lнтегральна компетентнiсть 
- -- - - - --

IK Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичю 

проблеми у J;'адузi комп'ютерних наук або у процесi навчання, що 

передбачае застосування теорiй та методiв iнформацiйних технологiй i 
характеризусrься комплекснiстю та невизначенiстю умов. 

Загальнi компетентностi 

зк 3 Знания та розумiння предметноi· областi та розумiння професiйноi· 

дiяльностi. 

ЗК4 Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК5 Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою. 

ЗКl 1 Здатнiсть приймати обrрунтованi рiшення. 

ЗК13 Здатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань. - - - -- --
Фаховi компетентностi --- ·- - - - -- - - ·-

CKl Здатнiсть до математичноrо формулювання та дослiджування 

неперервних та дискретних математичних моделей, обrрунтовування 

вибору методiв i пiдходiв для розв'язування теоретичних i прикладних 

задач у галузi комп'ютерних наук, аналiзу та iнтерпретування 

СК2 Здатнiсть ДО виявлення статистичних закономiрностей 

недетерм1нованих ЯВИЩ, застосування методiв обчислювальноrо 

iнтелекту, зокрема статистичноi', нейромережевоi' та нечiткоi' обробки 

даних, методiв машинного навчання та генетичного програмування 

ТОЩО. 

СК4 Здатнiсть використовувати сучаснi методи математичного моделювання 

об' ектiв, процесiв i явищ, розробляти моделi й алгоритми чисельного 

розв'язування задач математичного моделювання, враховувати похибки 

наближеного чисельного розв'язування професiйних задач. 



Проrрамнi результати здобувачiв освiтньоi' проrрами, що формуються в 

результатi засвосння освiтньоi' компоненти 

Код Програмнi результати 

ПРI Застосовувати знания основних форм 1 законiв абстрактно-логiчного 
мислення, основ методологii' наукового пiзнання . форм i методiв вилучення, 

аналiзу, обробки та синтезу iнформацii' в предметнiй областi комп'ютерних 

наук. 

ПР2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного 

аналiзу, лiнiйноi' алгебри, аналiтичноi' геометрii', в професiйнiй дiяльностi для 

розв' язання задач теоретичного та прикладного характеру в 

проектування та реалiзацii' об'Е:ктiв iнформатизацii'. 

МОДУ ЛЬ 1. ЕТНО-НАЦIОГЕНЕЗ ТА ВIДСТОЮВАННЯ СВОБОДИ 
УКРАIНСЬКОГО НАРОДУ I СУСПIЛЬСТВО 

Змiстовий модуль 1 .. Вступ. Становления украi'нського етносу та нацii'. 

процесi 

Лекцiя 1. Об'ект, предмет, методолоriя, джерела вивчення та iсторiографiя icтopii' 
укра'iнсько'i державностi та культури. . 
ТЕМА 1. Вступ. Об'ект, предмет, методологiя, джерела вивчення та iсторiографiя icтopi'i 
украi'нськоi' державностi та культури. 
Лекцiя 2. Понятrя «етнос» та «наuiя». Виникнення украi'нського етносу. Особливостi 
укра'iнського етногенезу. Формування укра1нсько'i нацiI. 

ТЕМА. 2 Формування та розвиток укра1нGького етносу та нацii". 

Практичне заняття 1. 
Змiст занятrя: Понятrя «етнос» та «нацiя». Виникнення укрiйнського етносу. Особливостi 
укра1нського етногенезу. Формування украi'нсько1 нацi'i. Виникнення укра'iнсько'i етнiчно'i 
спiльноти. Походження назв Русь та Укра'iна. Трипiльська протоцивiлiзацiя та i"i мiсце в 
icтopii' украi'нського етносу. Роль козацтва в -укра1нському етно - та нацiотвореннi. Змiни 
етнiчноrо складу та чисельностi населения впродовж iсторичного розвитку укра1нського 

народу. 

Особливостi формування нацiональноi· свiдомостi на 1лам i I LJЧО-2()20-тих рокiв: 

складнощi та досягнення. 

Змiстовий модуль 2. Утвердження права на украiнську державнiсть. 
ТЕМА 3. Боротьба за нацiональне i полiтичне самовизначення. 

Лекцiя 3. Становления украi'нського козацтва. Украi'нська революцiя XVII ст .. Роль та 
мiсце визвольноi' вiйни пiд проводом Б. Хмельницького в нацiонально-визвольнiй 

революцi'i XVII ст. 
Лекцiя 4. Украi'нськареволюцiя 1917-1921 рр. Повстанськi рухи 1920-х - початку 30-х 

рр. ХХ ст. Розгортання спротиву на захiдноукраi'нських -землях у 1 920- 1 930-х рр. 

Збройний Рух Опору на украi'нських землях в 1940- 1950 рр. 
Практичне заняття 2. Роз'гортання визвольно1 боротьби в XIII-XVIII ст. Становления 

украi'нського козацтва. Причини, характер, рушiйнi сили, ета.пи , хронологiчнi рамки, 
iсторичне значения Украi'нська революцiя XVII ст" Роль та мiсце визвольно'i вiйни пiд 
проводом Б. Хмельницького в нацiонально-визвольнiй революцii' XVII ст. Спротив 
украi'нського народу у XVIII ст.: 

Нацiонально-визвольний рух на захiдноукраi'нських землях в XIX - на поч. ХХ ст. 
Особливостi нацiонального руху XIX ст. поч. ХХ ст. 

Практичне заняття 3. Украi'нська революцiя 1917-1921 рр. 
Бойовi дii' украi'нських Збройних Сил проти росiйських iнтервентi в у 19 1 7-1921 рр. та 

польськоi' arpecii' 1918-1919 рр. Повстанськi рухи 1920-х- початку 30-х рр. ХХ ст. 
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Розгортання спротиву на захiдноукраi'нських землях у 1920-1930-х рр. Збройний Рух 
Опору на укра'iнських землях в 1940-1950 рр. . 

Нацiонально-демократичний спротив у 1960-1980-х рр. Активiзацiя визвольноi· 
боротьби наприкiнцi 1980 - на початку 1990 рокiв. 

Участь укра.Iнськоi' дiаспори в боротьбi за визволення Укра'iни у 1950 -1990-х рр. 

МОДУ ЛЬ 2. ДЕРЖАВОТВОРЧI ПРОЦЕСИ ТА РОЗВИТОК YKPAIHCЬKOI 
КУЛЬТУРИ 

Змiстовий модуль 3. Украi'нська державнiсть впродовж тисячолiть 
ТЕМА 4. Державотворчi процеси н·а територii' УкраУни. 
Лекцiя 5. Найдавнiшi держанi утворення на територii' Украi'ни . Першi слов'янськi 

державнi утворення на територii' Украi'ни (кiн. IV.- поч . IX ст.) . Княжий перiод 

украi'нського державотворення Киi'вська Русь : державно-полiтичний устрiй, внутрiшня 

полiтика. 

Лекцiя 6. Козацький перiод украi'нського державотворення. Запорозька Сiч - козацька 

республiка. Формування Укра.Iнськоi' держава у серединi XVII ст., i"i державно-полiтичний 

та соцiально-економiчний устрiй . Гетьманщина у XVII -XVIII ст. , полiтико

адмiнiстративний та соцiально-економiчний устрiй. 

Лекцiя 7. Становления Украi'нськоi' державностi в перiод Украi"нськоi· революцii' 1917-

1921 рр.: досягнення i прорахунки в державотворчiй дiяльностi Центральноi' Ради, 

Гетьмана П. Скоропадського, Директорii' УНР, Захiдноукраi'нськоi' народноi' республiки 

(ЗУНР). Внутрiшня та зовнiшньополiтична дiяльнiсть украiнських урядiв в 1917-1921 рр. 

Практичне заняття 4. Найдавнiшi держанi утворення на територii' Украi'ни . Першi 

слов'янськi державнi утворення на територii' Украiни (кiн. IV.- поч. IX ст.). 

Княжий перiод украiнського державотворення Киi'вська Русь: державно-полiтичний 

устрiй, внутрiшня полiтика. Руське королiвство: державно-полiтичний устрiй, внутрiшня 

полiтика. Киi'вська Русь та Руське королiвство у мiжнародних вiдносинах IX -XII ст. 

Стан украi'нськоi' державностi в перiод литовсько-польськоi' експансii·. 

Практичне заняття 5. Козацький перiод украi'нського державотворення. Запорозька 
Сiч - козацька республiка. Формування Украiнсько1 держава у серединi XVII ст. , i"i 

державно-полiтичний та соцiально-економiчний .устрiй. Гетьманщина у XVII -XVIII ст., 

полiтико-адмiнiстративний та соцiально-економiчний устрiй. 

Украi'нська держава в мiжнародних вiдносинах XVII-XVIII ст. 

Практичне заняття 6. Становления Украi·нськоi' державностi в перiод Украi'нськоi' 

революцii' 1917- 1921 рр.: досягнення i прорахунки в державотворчiй дiяльностi 

Центральноi' Ради, Гетьмана П. Скоропадськоrо, Директорii' УНР. Захiдноукраi'нськоi' 

народноi' республiки (ЗУНР). Внутрiшня та зовнiшньополiтична дiяльнiсть украiнських 

урядiв в 1917-1921 рр. 
Практичне заняття 7. Утворення СРСР та особливостi державно-правового 

становища УРСР у 1920-тi - 80-тi рр. Проголошення укра.Iнськоi' державностi в Закарпаттi 

(1938 -1939 рр.). Украi'нське питания напередоднi та в роки Другоi' свiтовоi' вiйни : заходи 

украi'нських дiячiв з вiдродження державностi, полiтика рiзних держав щодо У краi'ни , Акт 

30 червня 1941 р .. «повстанськi республiки», утворення УГВР . 

Проголошення державного суверенiтету та незалежностi Украi'ни. Грудневий 

референдум 1991 р. Досягнення i прорахунку державотворення впродовж кiнця ХХ -

початку XXI ст. 
Помаранчева революцiя та Революцiя гiдностi: причини, сутнiсть, учасники, наслiдки. 

Зовнiшньополiтична дiяльнiсть У краi'нськоi' держави. 

Росiйсько-украi·нська вiйна. 

Змiстовий модуль 4. Украi'нська культура вiд найдавнiш11х часiв до поч. XXI ст. 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ YKPAIHCЬKOI КУ ЛЬ ТУРИ. 
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Лекцiя 8. lсторичнi передумови виникнення та формування украi'нськоi' культури. 

Розвиток культури в перiод з найдавнiших часiв до XIX ст.: 

Практичне занятгя 8 .. lсторичнi передумови виникнення та формування украi'нськоi· 
культури. Iсторiя культури давнього населения Украi'ни: вплив 1мiн етнiчного складу 

населения на становище культури, особ~ивостi слов 'янськоi' кут,тури. 

Украi'нська культура в перiод Середньовiччя IX-XVI ст. Ман:рiш1ьна га духовна 

культура Давньоукраi'нських держав: усна народна творчiстъ. роль peлirii', лiтература, 

писемнiсть, освiта, музика, образотворче мистецтво, архiтектура. 

Украi'нська культура Нового часу XVI -XIX ст. Перше нацiонально-культурне 

вiдродження в XVI - 1 пол. XVII ст.: причини вiдродження, дiяльнiсть братств, освiта, 

образотворче мистецтво, архiтектура. 

Розвиток культури в перiод Украi'нсько'i козацько'i державностi II пол . XVII ст. - кiнець 

XVIII ст.: усна народна творчiсть, лiтература, освiта, наука. музика, образотворче 

мистецтво, архiтектура. 

Украi'нське нацiональне вiдродження XIX ст.: причини i суть вiдродження, роль i 
значения Надднiпрянщини . та Галичини у вiдродженi, лiтература, освiта, наука, музика, 

театр, образотворче мистецтво, архiтектура. 

ТЕМА 6. HOBITHIЙ ПЕРIОД РОЗВИТКУ YKPAiHCЬKOI КУЛЬТУРА В XX-XXI 
ст. 

Лекцiя 9. Особливостi розвитку украi'нськоi' культура в XX-XXI ст. 
Практичне занятгя 9. Украi'нська культура в роки революui'i 191 7-1921 рр.: 

лiтература, освiта, наука, музика, театр, образотворче мистецтво, архiтектура. 

Украi"нська культура у 20-х 30-х роках ХХ ст.: суть yкpai"нiзauii" 

«кopeнiзauii»/yкpai'нiзaцii", лiтература, освiта, наука, музика, театр, образотворче 

мистецтво, архiтектура в Радянськiй Украi'нi та на 1ахiдноукра'~'нських 1емлях. 

Укра1нська культура в роки Другоi' свiтовоi· вiйни: спроба нацiонального вiдродження, 

особливостi i наслiдки евакуацi'i дiячiв та матерiальних i кулыурних цiнностей в глиб 

СРСР. 

Украi'нське вiдродження 1960-х рр. та перiод 1970-1980-х рр . : значения шiстдесятникiв 

у розвитку культури, культура в перiод «застою», вплив «перебудови,> на становище 

культури. 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ УКРАIНСЬКОI КУЛЬТУРИ 

НАПРИКIНЦI ХХ- НА ПОЧАТКУ XXI СТ. 
Лекцiя 10. Роль, вплив i значения укра'iнсько'i культури у розвитку свiтовоi' культури. 

Епоха постмодернiзму. 

Практичне занятгя 10. Роль, вплив i значения украi'нськоi' культури у розвитку 

свiтово'i культури. Епоха постмодернiзму: химерне переплетiння свiтоглядiв. 

Постмодернiзм в украi'нськiй лiтературi. 

Парадигма постмодернiзму в укра'iнському образотворчому мистецтвi. 

Розвиток сучасноi' украi'нськоi' архiтектури - поЕ:днання стилiв . Сучасна украi'нська 

архiтектура. 

Сучасне народно-прикладне мистецтво: перспективи ро1витку. Сучасна украi·нська 

вишивка: код нацiональноi· культури. 

Iндивiдуальнезавдання 

Iндивiдуальнi завдання виконуються у формi презентацiй, тестiв, . письмово'i 

контрольноi' роботи ( студент отримуЕ: три питания з рiзного перiоду icтopii' укра'iнських 

земель). 
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Приклад питань якi винося_ться на письмову контрольну роботу: 

1. Важливiсть вивчення курсу icтopii' украi'нськоi' державностi i культури. 

2. Соцiально значимi функцii' iсторичноi' освiти . 

3. Iсторiя та нацiональна пам'ять. 
4. Методи, принципи, джерела та iсторiографiя iсторичних дослiджень. 

5. Поняття «етнос» та «нацiя». Виникнення украi'нського етносу . 

6. Особливостi украi'нського етногенезу. Формування украi'нськоi· нauii'. 

7. Походження назв Русь та У краi'на. 
8. Трипiльська протоцивiлiзацiя та iT мiсце в icтopii' украi'нськоrо етносу. 

9. Роль козацтва в укра1нському етно - та нацiотвореннi. 
\ О. Змiни етнiчного складу та чиселы1остi населения впродовж iсторичноrо розвитку 

украi'нського народу. 

11 . Особливостi формування нацiональноi.' свiдомостi на злам1 1990-201 О-тих рокiв: 

складнощi та досягнення. 

12. Розгортання визвольноi' боротьби в XIII-XVIII ст . 

13. Особливостi нацiонального руху XIX ст. 
14. Резистанс ХХ ст.: перебiг i досягнення. 

15. Становления украiнського козацтва пiд час протистояння з Кримським ханством 

Туреччиною наприкiнцi XV - XVI ст. 
16. Козацькi повстання наприкiнцi XVI - на початку XVII ст. 
17. Причини, характер, рушiйнi сили, . етапи , хронологiчнi рамки, iсторичне значения 

Украi'нська революцiя XVII ст. 
18. Роль та мiсце визвольноi' вiйни пiд проводом Б. Хмельницькоrо в нацiонально

визвольнiй революцii.' XVII ст. 
19. Украiнська революцiя в европейському контекстi iсторичних подiй . 

20.Спротив украiнського народу у XVIII ст.: Гайдамаччина, Опришкiвство. 

21. Украi'нський нацiональний рух на Надднiпрянщинi в XIX - на поч. ХХ ст. 

22. Нацiонально-визвольний рух на захiдноукраi'нських землях в XIX - на поч. ХХ ст. 

23.Причини, рушiйнi сили, соцiальна база, етапи, хронологiчнi рамки та iсторичне 

значения революцii' 1917-1921 рр. 
24. Бойовi дii' украi'нських Збройних Сил ·проти росiйських iнтервентiв у 1917-1921 рр . 

25. Бойовi дii' украi'нських Збройних Сил проти польськоi' arpecii' 191 8-1 91 9 рр. 

26. Селянськi повстання 1920-х - початку 30-х рр. ХХ ст. 

27. Розгортання спротиву на захiдноукраi'нських землях у 1920-1930-х рр. 

28 .Збройний Рух Опору на украi'нських землях в 1940-1950 рр . 

29. Нацiонально-демократичний спротив у 1960-1980-х рр. 
30. Активiзацiя визвольноi' боротьби наприкiнцi 1980 - на початку 199()-х рр . 

31. Участь украiнськоi' дiаспори в боротьбi за визволення Украi'ни у 195() - 199()-х рр. 

32. Найдавнiшi держанi утворення на територii'Украi'ни. 
33. Княжий перiод украi'нськогодержавотворення . 

34. Козацький перiод украiнського державотворення. 
35. Украiнське державотворення в XX-XXI ст. 

36. Першi слов'янськi державнi утворення на територii' Украiни (кiн. IV .- поч. IX ст.). 

37. Киi'вська Русь: державно-полiтичний устрiй, внутрiшня полiтика. 

38. Руське королiвство: державно-полiтичний устрiй , внутрiшня полiтика . 

3?.Киi'вська ~усь у мiжнародних вiдносинах IX -XII ст. Руське королiвство у мiжнародних 
вщносинах юнець XII - сер. XIV ст. 
40. Стан украi'нськоi' державностi в перiод литовсько-польськоi' експансi'i . 
41 . Запорозька Сiч - козацька республiка. 

42 .. Формування Украi'нськоi' держава у серединi XVII ст. , Ti дсржавно-нолiтичний та 
сощально-економiчний устрiй. 
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43. Гетьманщина у XVII -XVIII ст., полiтико-адмiнiстративний та соцiально-економiчний 

устрiй. 

44.Украi'нська держава в мiжнародних вiдносинах XVII-XVШ ст. Запорозька Сiч у 

мiжнародних вiдносинах XVI-XVIII ст. 

45. Становления Украi'нськоi' державностi в перiод Украi'нськоi' революuii' 1917-1921 рр. : 

досягнення i прорахунки в державотворчiй дiяльностi Центральноi· Ради, Гетьмана П. 

Скоропадського, Директорii' УНР, Захiдноукраi'нськоi' народноi' республiки (ЗУНР). 

46. Украi'нськоi' Соцiалiстичноi' Радянськоi' Республiки : особливостi утворення, соцiальна 

база, зовнiшнi чинники утвердження. 

47. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть украi'нських урядiв в 1917-1 92 1 рр. 

48. Утворення СРСР та особливостi державно-правового становища УРСР у 1920-тi - 80-тi 

рр. 

49. Проголошення украi'нськоi' державностi в Закарпаттi (] 938 -1939 рр.). 

50. Украi'нське питания напередоднi та в роки Дpyroi· свiтовоi' вiйни : заходи украi'нських 

дiячiв з вiдродження державностi, полiтика рiзних держав щодо У краi'ни, Акт 30 червня 

1941 р .. «повстанськi республiки», утворення УГВР. 

51 . Проголошення державного суверенiтету та незалежностi Украi'ни . Грудневий 

референдум 1 991 р. 

52. Спадкое:мнiсть атрибутiв i символiв Украi'нськоi· державностi вiд давнiших часiв i до 

сучасностi. 

53. Досягнення i прорахунку державотворення впродовж кiнця ХХ - початку XXI ст. 

54. Помаранчева революцiя та Революцiя гiдностi : причини, сутнiсть, учасники, наслiдки. 

55. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть Украi'нськоi' держави. 

56. Росiйсько-украi'нська вiйна. 

57. Iсторiя культури давнього населения Украi'ни: вплив змiн етнiчноrо складу населения 

на становище культури, особливостi слов'янськоi' культури . 

58. Матерiальна та духовна культура Давньоукраi'нських держав : усна народна творчiсть, 

роль peлirii', лiтература, писемнiсть, освiта, музика, образотворче мистецтво, архiтектура. 

59. Перше нацiонально-культурне вiдродження в XVI - 1 пол. XVII ст. : причини 

вiдродження, дiяльнiсть братств, освiта, образотворче мистецтво. архiтектура. 

60. розвиток культури в перiод Украi'нськоi· козацькоi· державностi lJ пол. XVII ст. - кiнець 

XVIII ст.: усна народна творчiсть, лiтература, освiта, наука, музика, образотворче 

мистецтво, архiтектура. 

61 . Украi'нське нацiональне вiдродження XIX ст. : причини i суть вiдродження, роль i 

значения Надднiпрянщини та Галичини у вiдродженi, лiтература, освiта, наука, музика, 

театр, образотворче мистецтво, архiтектура. 

62. Украi'нська культура в роки революцii' 1917-1921 рр.: лiтература, освiта, наука, музика, 

театр, образотворче мистецтво, архiтектура. 

63. Украi'нська культура у 20-х - 30-х роках ХХ ст. : суть украi'нiзацii' 

«коренiзацii»/украi'нiзацii', лiтература, освiта, наука, му-зика, театр, образотворче 

мистецтво, архiтектура в Радянськiй Украi'нi та на захiдноукраi'нських землях. 

64. Украi'нська культура в роки Другоi' свiтовоi' вiйни: спроба нацiонального вiдродження, 

особливостi i наслiдки евакуацii' дiячiв та матерiальних i культурни х цiнностей в глиб 

СРСР. 

65. Украi'нське вiдродження 1960-х рр. та перiод 1970-1970-х рр. : значения шiстдесятникiв 

у розвитку кулртури, культура в перiод «застою», вплив «перебудови» на становище 

культури. 

66. Особливостi розвитку украi'нськ~i· культури наприкiнцi ХХ - на початку XXI ст. 
67. Роль, вплив i значения украi'нськоi' культури у розвитку свiтово'i культури . 

68. Епоха постмодернiзму: химерне переплетiння свiтоглядiв. Постмодернiзм в укра·iнськiй 

лiтературi . Парадигма постмодернiзму в украi'нському образотворчому мистецтвi. 
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69. Розвиток сучасноi' украiнськоi' архiтектури - по€днання стилiв. Сучасна украi'нська 
архiтектура. 

70. Сучасне народно-прикладне мистецтво : перспективи розвитку. Сучасна украi'нська 
вишивка: код нацiональноi' куль тури. 

Полiтика щодо академiчноi· доброчесностi 
Списування пiд час контрольноi· роботи, тестування та iнших опитувань, якi 

проводяться у письмовiй формi, забороненi (в т.ч . iз використанням мобiльних девайсiв). У 
разi виявлення фактiв списування з боку здобувача вiн отриму€ iнше завдання. У разi 
повторного виявлення призначаЕ::ться додаткове заняття для проходження тестування . 

Полiтика щодо вiдвiдування 
Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, ма€ 

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету документ, який засвiдчу€ 

цi причини. 

За об'Е::ктивних причин (хвороба, мiжнародне стажування, наукова та науково
практична конференцiя (круглий стiл) тоща) навчання може вiдбуватись в он-лайн формi 
за поrодженням iз керiвником курсу. 

Методи кщпролю та оцi11ювання знань 

Загальне оцiнювання здiйсню€ться через вимiрювання результатiв навчання у формi 
промiжного (контрольна робота) та пiдсумковоrо контролю (залiк) вiдповiдно до вимог 
зовнiшньоi' та внутрiшньоi' системи забезпечення якостi вищоi' освiти . 

Основнi форми участi Здобувачiв у навчальному процес i , що п iдляrають поточному 

контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, опонування до виступу, рецензiя 

на виступ; участь у дискусiях; аналiз першоджерел; письмовi завдання (тестовi , 

iндивiдуалънi роботи у формi рефератiв); та iншi письмовi роботи , оформленi вiдповiдно 

до вимог. Кожна тема курсу, що винесена на лекцiйн i та практичнi заняття, 

вiдпрацьовусrься Здобувачами у тiй чи iншiй формi, наведенiй вище. Обо в' язкова 

присутнiстъ на лекцiйних заняттях, активнiсть впродовж семестру, 

вiдвiдування/вiдпрацювання ycix аудиторних занять, виконання шших видiв робiт, 

передбачених навчалъним планом з цi€i' дисциплiни . 

При оцiнюваннi рiвня знань Здобувача аналiзу пiдляrають : 

- характеристики вiдповiдi : цiлiснiсть, повнота, лопчн1сть. обrрунтованiсть, 

правильюсть; 

- якiсть знань (ступiнь засво€ння фактичного матерiалу): осмисленiсть. rлибина, 

гнучкiсть, дiЕ::вiсть, системнiсть, узагальненiсть, мiцнiсть; 
- ступiнь сформованостi умiння по€днувати теорiю i практику пiд час розrляду 

ситуацiй, практичних завдань; 
- рiвень володiння розумовими операцiями : вмiння аналiзувати, синтезувати, 

порiвнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з проблем. що розrлядаються; 

- досвiд творчоi' дiяльностi : умiння виявляти проблеми . розв 'язувати 'ix. формувати 

гшотези; . 
- самостiйна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допомiжною 

вiтчизняною та зарубiжною лiтературою з питань, що розглядаються, умiння отримувати 

iнформацiю з рiзноманiтних джерел (традицiйних ; спецiальних перiодичних видань, ЗМI, 

Internet тощо). 
Тестове опитування може проводитись за одним або кiлькома змiстовими 

модулями. В останньому випадку бали , якi нараховуються 1,тюfiувачу за вiлповi лi на 

тестовi питания, подiляються мiж змiстовими модулями. 

Iндивiдуальне завдання шдляга€ захисту Здобувачом на заняттях, яю 

призначаються додатково. 
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lндивiдуальне завдання може бути виконане у рiзних формах. Зокрема, Здобувачи 
можуть зробити його у виглядi реферату. Реферат повинен мати обсяг вiд 18 до 24 
сторiнок А4 тексту (кегль Times New Rо111ал, шрифт 14, iнтервал 1,5), включати план, 
структуру основноi' частини тексту вiдповiдно до плану, висновки i список ·лiтератури, 
складений вiдповiдно до ДСТУ 8302:2015. В рефератi можна також помiстити словник 
базових понять до теми. Водночас iндивiдуальне завдання може бути виконане в iнших 
формах, наприклад, у виглядi дидактичного проекту, у формi презентацii" у форматi Power 
Point. В цьому разi обсяг роботи визначасrься iндивiдуально - залежно вiд теми. 

Лiтература, що рекомендуеться для виконання iндивiдуальноrо завдання, наведена у 
цiй робочiй програмi, а в електронному виглядi вона розмiщена на Освiтньому сайтi 
КНУБА, на сторiнцi кафедри. 

Також як виконання iндивiдуальноrо завдання за рiшенням викладача може бути 
зарахована участь Здобувача у мiжнароднiй або всеукраi"нськiй науково-практичнiй 
конференцii' з публiкацi€ю у матерiалах конференцi"~" тез виступу (доповiдi) на одну з тем ; 
дотичних до змiсту дисциплiни, або публiкацiя статтi на одну з таких тем в iнших наукових 
виданнях. 

Текст iндивiдуальноrо завдання подаеться викладачу не пi1нiше . нiж 1а 2 тижнi до 
початку залiковоi' cecii'. Викладач мае право вимаrати вiд Здобувача доопрацювання 
iндивiдуальноrо завдання, якщо воно не вiдповiда€ встановленим вимогам. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу облiку роботи. Позитивна 
оцiнка поточноi' успiшностi Здобувачiв за вiдсутностi пропущених та невiдпрацьованих 
практичних занять та позитивнi оцiнки за iндивiдуальну роботу € пiдставою для допуску 
до пiдсумковоi' форми контролю. Бали за аудиторну роботу вiдпрацьовуються у разi 
пропускiв. 

Пiдсумковий контроль здiйснюсться пiд час проведения залiковоi' cecii' з 
урахуванням пiдсумкiв поточного та модульного контроля . Пiд час семестрового 
контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчальноi" роботи зriдно зi 
структурою кредипв. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподiл балiв для дисциплiни з формою контролю залiк 

Поточне оцiнювання 

Теми Iнд. Залiк Сума 

1 2 3 4 5 6 7 робота балiв 

10 10 10 10 10 10 10 10 1 20 100 

Шкала оцiнювання iндивiдуальноi' роботи 

Оцiнка за 
Кiлькiсть 

нацiональною 
балiв 

Критерii' 

шкалою 

вiдмiнне виконання (розкриття теми. посилання та 

10 цитування сучасних наукових джерел (не старше 

2017 року), дотримання норм доброчесностi) 
вiдмiнне виконання 1 незначною кiлькiстю 

вiдмiнно 
помилок виконання (розкриття теми, посилання та 

8 цитування сучасних наукових джерел (бiльшiсть з 

яких не старше 2017 року) , дотримання норм 

доброчесностi) 

добре 7 виконання вище середнього р1вня з кiлькома 
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помилками (розкриття теми в межах об'Е:кту та 

завдань роботи, посилання та цитування сучасних 
наукових джерел ( серед яких е такi , що не старше 
2017 року), дотримання норм доброчесностi) 

виконання з певною кiлькiстю помилок (розкриття 

4 
теми в межах об ' екту та завдань роботи, наявнiсть 
посилань та цитувань наукових джерел, дотримання 

норм доброчесностi) 
виконання роботи задовольняе мiнiмальним 

критерiям помилок (розкrиття теми в основному в 

задовiльно 3 межах об' екту роботи, наявн1сть концептуального 

апарату роботи, присутнiсть не менше 5 посилань та 
цитувань наукових джерел, дотримання норм 

доброчесностi) 

Шкала оцiнювання· нацiональна та ECTS 
Сума балiв за всi види Оцiнка ECTS Оцiнка за нацiональною 
навчально1 дiяльностi шкалою 

90-100 А Зараховано 

82-89 в 
74-81 с -
64-73 D -- , 
60-63 Е 

35-59 FX 
Не зараховано з можливiстю 

повторногоскладання 

Не зараховано з обов'язковим 
0-34 F повторним вивченням 

ДИСЦИПЛ\НИ 

Умови допуску до пiдсумкового контроля 
Здобувачу, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, 

призначаЕ:ться додаткова залiкова сесiя. В цьому разi вiн повинен виконати додатковi 
завдання,визначенiвикладачем. 

Здобувач, який не виконав вимог робочоi' программ по змiстових модулях, не 
допускаеться до складання пiдсумкового контролю. В цьому разi вiн повинен виконати 
визначене викладачем додаткове завдання по змiсту вiдпов iдних змiстових модулiв в 
перiод мiж основною та додатковою сесiями . 

Здобувач маЕ: право на опротестування резулыатiв контроля (апеляцiю) . Правила 
подання та розгляду апеляцii' визначенi внутрiшнiми документами КНУБА, якi розмiщенi 
на сайтi КНУБА та змiст яких доводиться Здобувачам до початку вивчення дисциплiни. 

Методичне забезпечення дисциплiни 
Пiдручники: 
1. Бойко О.Д. Iсторiя Укрюни. Навч. посiб. / О.Д. Бойко - Ки'irз: Академiя. 2018. URL: l1np:// 

library. lp.edu.ua/ .. ./novi-nadhodzhennya-u-pershomu-pi vrichchi-2019-гоk LI- d I ya-zaЬezpechennya-
navchalnogo-procesu (дата звернення: 09.12.2022). 

2. Iсторiя украiнсько1 державностi / Борисова Ольга, Климов Анатолiй : пiдручник для 
вищих навчальних закладiв :у 2-х томах.- К. : Видаnни•шй дiм /IK011~op,,, 2018. То:--.1 2. (1917-
2017 рр.) - 464 с. URL: http://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=l (дата 
звернення: 09.12.2022). 

3. Iсторiя Украiни: пiдручник для студентiв неiсторичних спецiальностей вищих навчальних 
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закладiв / [О. М. Буг, М. 1. Бушин, Ю. I. Вовк та iн.] ; за заг. ред. д. i .н .. проф. М. I. Бушина, д.i.н., 

проф. О. 1. Гуржiя; М-во освiти i науки Украi·ни, Черкас. держ. технол. ун-т.- Черкаси: ЧДТУ, 

2016. - 644 с. URL: http:// repo.knmu.edu.ua/Ьitstream/123456789/13039/1/020063092.pdf (дата 

звернення: 09.12.2022). 
4. Iсторiя украi'нськоI культури. Пiдручник за ред. Лозового В.О. Нац. Ун-т «Юридична 

академiя Украi'ни iм. Ярослава Мудрого». Харкiв. Право, 2017. 368 с. 

5. Iсторiя i культура Украi'ни [Текст]: електрон. пiдручник для студ. природнич. I техн . спец. 

/ В.В. Iваненко, Г.Г. Кривчик. -Д.: ДНУ iм. Олеся Гончара, 2016. - 206 с. 

Навчальнi посiбниюt: 

1. Галiченко М.В., Полiщук 1.€. Iсторiя украi'нськоI культури: Навчально-методичний 

посiбник для студентiв. Херсон. Полirраф, 2016. 85 с. 
2. Iсторiя украi'нськоi' культури: навчальний посiбник/€.В. Перегуда, А.В. Тороп, В.П. 

Макогон, П.О. Дьомкiн та iн .. - К. : КНУБА, 2015. 200 с. URL: 

http://oгg2.knuba.edu.ua/mod/resource/view.php?id= 10992 (дата звернення: 09.12.2022). 

3. Iсторiя украi'нськоI культури : навчальний посiбник для студ. вищ. навч. закладiв / О. Ю. 

Павлова, Т. Ф. Мельничук, 1. В. Грищенко [та iн.] ; ред. О. Ю. Павлова; МОНМС.:У. - 2-ге вид. , 

перероб. та доп. - Киi'в : Центр учбовоi' лiтератури, 2017. - 340 с. 
4. Iсторiя украi'нськоi' культури: Навч. посiб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, 1. В. 

Грищенко; за ред. О. Ю. ПавловоI. - К.: Центр учбовоi' лiтератури, 2019. - 368 с. 

5. Любич О.А., Спiвак В.В., Олiйник 0.1., Чебоненко С.О. Iсторiя украi·нськоI культури. 

Чернiгiв. ДеснаПолiграф, 2018. 455 с. 
6. Огiенко 1. Украi'нська культура. Коротка iсторiя культурного життя украi'нського народу. 

- Киi'в. Центр навчальноI лiтератури, 2020. - 141 с. 
7. Павлова О., Мельничук Т. Iсторiя украшськоi· культури. - Киi'в. Центр навчальноi' 

лiтератури, 2019. - 340 с. · 
8 Танцюра В. 1. Iсторiя Украiни : навчальний посiбник / В. I. Т анцюра, С. М. Кулiщ О. О. 

Пересада. - Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2016. -492 с. 

9. Шейко В.М. lсторiя украшськоi'культури. -Киi'в. Кондор, 201 7. - 27 1с. 

Конспекrи лекцiй: 

1. Нistory of Ukrainian Statehood and Culture - Iсторiя Украшськоi" державностi та куль тури: 

конспект лекцiй для студентiв будiвельних ВНЗ. Перегуда €.В., Деревiнський В.Ф. , Тороп А.В. 

та iн. Киi'в - Тернопiль: «Карт-Бланш», 2016. 
Методичнi роботи: 

1. lсторiя украшськоI державностi i культури : методичнi вказiвки до вивчення дисциплiни 

для студентiв спецiальностi «Архiтектура та мiстобудування», «Дизайн», «Образотворче 

мистецrво, декоративне мистецrво, реставрацiя» / уклад.: В.Ф.Деревiнський. - К. : КНУБА, 

2019.-94 с. 

2. Iсторiя украi'нськоI культури: методичнi рекомендацii' до вивчення курсу для студентiв 

ycix спецiальностей та форм навчання / за ред. Переrуди €.В./ уклад. В.Ф. Панiбудьласка, €.В 

Перегуда, А В. Тороп та iн .. О К.: КНУБЛ. 1015. URT.: 

http://org2.knuba.edu.ua/mod/resource/view.php?id= 10992 (дата звернення: 09.12.2022). 

lнформацiйнi ресурси: 

1. Бiблiотека Киi'вськоrо нацiонального унiверситету будiвництва i архiтектури 

[Електронний ресурс]/ КНУБА. - Електрон. данi . - Киi'в: КНУБА, 2003 р. - Режим доступу: 

http:/Лibrary.knuba.edu.ua/ / (дата звернення : 09.12.2022). - Назва з екрана. 

2. Вiльна онлайн - бiблiотека украi'номовноi' лiтератури ЧТИВО [Електронний ресурс 1 / 
ЧТИВО. - Електрон. данi. - Киi'в: Ч1ИВО, 2009 р. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/ / (дата 

звернення: 09.12.2022). - Назва з екрана. http://chtyvo.org. ua/ 

3. Електрониа бiблiотека Diasporiana [Електронний ресурс] / Diasporiana. - Електрон. данi. -
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Киiв: Diasporiana, 2005 .р. - Режим доступу: http://diasporia11a.0rg.ua/ / (дата звернення: 
09.12.2022). - Назва з екрана. http://diasporiana.org.ua/ 

4. Електронна бiблiотека Iнституrу icтopii' Украi'ни НАН Украi'ни [Електронний ресурс] / 
lнститут icтopii' НАН Украi'ни. - Елекrрон. данi. - Киi'в: ПУ НАНУ. 2001 р. - Режим доступу: 
http: //resource.history.org.ua/cgi
bin/eiu/history.exe?C21 COM=S&l2 l DBN=ELIВ&P2 l DBN=ELIВ&S21 FMT=brief _ elib&S21 AL.L= 
(%3C.%3EIНU%3D!%3C.%3E)&S2 l SRW=dp&S21 SRD=DOWN&S21 SТN= 1 &S2 l REF= l S&S21 
CNR = 1 О (дата звернення: 09.12.2022).- Назва з екрана. 

5. Електронна збiрка перiодичних. та серiйних. видань lнституту icтopii' Украi'ни НАН 
Украi'ни [Елекrронний ресурс] / lнститут icтopii' НАН Украi'ни. - Елекrрон . данi. - Киi'в: IIY 
НАНУ, 2001 р. Режим доступу : l1ttp:11Гesoш·ce.h1story.org.uc11cg1-

Ьin/eiu/history.exe?l21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21 SRW=name&S21 SIШ=UP&S21REF=I0 
&S21 CNR=S0&S21 SТN= 1 &S2 lFMT=j_ brief&C2 l COM=S&2_S21 РОЗ= УТУР=&2 _ S2 l STR = Jhttp 
:/Лitopys.org.ua/cossl/shch02.htm (дата звернення: 09.12.2022) .. -Назва з екрана. 

6. Е1ЩИЮiопедiя Icтopii' Украi'ни [Елекrронний ресурс] / lнститут icтopii' НАН Украi'ни. -
Елекrрон. данi. -Киi'в: ПУ НАНУ, 2001 р. -Режим доступу: http://www.history.org.ua/?encyclop / 
(дата звернення: 09 .12.2022).-Назва з екрана. 
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