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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти підготовчий 

Освітня програма усі освітні програми НУВГП 

Спеціальність усі спеціальності НУВГП 

Рік навчання, семестр 1 ий рік навчання на підготовчому відділені для 

іноземних громадян  

Кількість кредитів 5 кредитів ЄКТС 

Лекції: 1 семестр –  6 год., 2 семестр –  4 год. 

Практичні заняття: 1 семестр –  30 год., 2 семестр –  50 год. 

Самостійна робота: 1 семестр –  20 год., 2 семестр –  30 год. 

Курсова робота: - 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 

контролю 
1 семестр – екзамен, 2 семестр - залік 

Мова викладання українська, англійська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Михайлова Єлизавета Вікторівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент підготовчого відділення 

для іноземних громадян 

  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua  

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1539-1548 

Як комунікувати e.v.mikhailova@nuwm.edu.ua 
 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, в т.ч. 

мета та цілі 

Запропонований курс ставить за мету сформувати у 

іноземних студентів знання про історію українського 

народу, наці творчі процеси в Україні, познайомити 

з видатними діячами держави, окреслити поняття про 

етнічний генезис українців. 

Курс передбача  набуття знань з елементів 

народознавства (народні традиції, вірування, 

обряди). Програма містить питання з культурного 

життя українців – перегляд драматичних вистав, 

відвідування музеїв, концертних залів, кінотеатрів. 

Основним завданням вивчення курсу  : сформувати у 

студентів правильну уяву про геополітичну систему 

України, її економіку, природні ресурси; ознайомити 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


студентів-іноземців з культурним надбанням 

українського народу: з музичним, драматичним 

мистецтвом, мистецтвом живопису та фото. 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Компетентності Навчальна дисципліна «Країнознавство та основи 

мовленн вої компетенції» форму  такі загальні 

компетентності: 

ЗК 01. Здатність до спілкування іноземною 

(українською) мовою на рівні В1 згідно з ЗЄР. 

ЗК 02. Здатність удосконалювати й розвивати 

власний культурний та інтелектуальний рівні. 

ЗК 03. Уміння працювати в команді.  

Програмні результати 

навчання 

РН 01. Уміти здійснювати ефективну 

українокомовну комунікацію, аргументовано 

представляти свою позицію. 

РН 02. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально, поважати розмаїття думок, 

індивідуальних та міжкультурних відмінностей 

людей. 

Перелік соціальних, 

«м‘яких» навичок 

(soft skills) 

Складники даної навчальної дисципліни 

передбачають формування загальних навичок, 

необхідних як для особистісного розвитку, так і 

професійного становлення та просування, та 

дозволяють адаптуватися до нових умов, в т. ч. у 

міжнародному контексті, комунікувати іноземною 

мовою та самостійно вчитися. Такими навичками  : 

відкритість, уміння працювати в команді, 

креативність, адаптивність, готовність вчитися 

та організовувати навчальний процес, здатність 

критично мислити, вирішувати проблеми і вести 

ефективну німецькомовну комунікацію. 

 

Методи, технології 

навчання та 

викладання  

Проведення практичних занять передбача  

використання активних та інтерактивних методів 

навчання, що базуються на інтеграції студенто-, 

діяльнісно- та комунікативно-орі нтованих підходів 

у вивченні української, які передбачають залучення 

кожного учасника освітнього процесу до активної 



діяльності, підвищення його уваги та мотивації до 

вивчення мови, розвиток умінь висловлювати думку, 

аргументувати і відстоювати свою позицію 

іноземною мовою, тощо. Для використання 

пропонуються такі методи як Перевернута аудиторія 

(Flipped Classroom), A-B-C, блискавка, трикрокове 

інтерв‗ю, підшипник, метод 635, метод 

внутрішнього/зовнішнього кола, Mind Map, навчання 

в станціях, візуалізація, one-minute paper та ін.  

Студенти, зараховані на курс, мають доступ до 

методичного забезпечення, навчальних матеріалів 

текстового, аудіо- та відеоформату на платформі 

Classroom та у цифровому репозиторії НУВГП.  

 

Засоби навчання  Під час практичних занять передбача ться 

застосування ПК, ноутбука чи іншого цифрового 

пристрою з підключенням до мережі  нтернет, 

мультимедійний проектор, навчальні посібники 

видавництва НУВГП, бібліотечні та  нтернет 

ресурси, навчально-методичні розробки.  
  

 ТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО  ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції – 10 год. Практичні заняття - 80 

год 

Самостійна робота - 50 год  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 01.1, 02.01, 03.01  

Активізувати та розширити лексичний матеріал до тем «Геополітична 

система України», « сторичне минуле України», «Природні ресурси, клімат 

України», «Визначні історичні та пам‘ятні місця України», «Видатні діячі 

України». 

Уміти використовувати в усному та письмовому мовленні граматичні 

конструкції теперішнього часу, минулого розмовного часу, форми особових, 

присвійних та вказівних займенників.  

Використовувати необхідний лексичний та граматичний матеріал для 

написання відгуків, створення діалогів та висловлення власних думок в 

межах тем «Геополітична система України», « сторичне минуле України», 

«Природні ресурси, клімат України», «Визначні історичні та пам‘ятні місця 

України», «Видатні діячі України».  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати)  

виконати тренувальні 

лексичні та граматичні 

вправи  

опрацювати текстовий 

матеріал написати відгук 

скласти діалог  



вести аргументовані 

розмови на теми 

«Геополітична система 

України», « сторичне 

минуле України», 

«Природні ресурси, клімат 

України», «Визначні 

історичні та пам‘ятні місця 

України», «Видатні діячі 

України». 

Методи та технології навчання  Flipped Classroom, A-B-C, 

Mind Map,блискавка, 

трикрокове інтерв‗ю, метод 

635, навчання в станціях, 

візуалізація, one- minute 

paper  

Засоби навчання  Комп‘ютер чи інший 

цифровий пристрій з 

підключенням до мережі 

 нтернет, підручник 

видавництва Macmillan 

текстові, аудіо- та 

відеоматеріали від Global  
 

За поточну (практичну) складову 

оцінювання 40 балів  

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 20 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 

балів  

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль 2, балів  

40 

Усього за дисципліну, балів  100 

 для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного  практичного  та 

модульного  підсумкового  контролів - 60 та 40  
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Геополітична система України.  

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин: 10 

 

Лінк на CLASSROOM 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 



http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm  

Опис теми  Вивчення та активізація лексичного матеріалу до теми 

«Геополітична система України», «Україна – незалежна суверенна 

держава», «Територія, національний герб держави, прапор і гімн», 

«Населення України», «Кордони України».  

Активізація граматичних конструкцій спеціальних питальних 

речень, альтернативних питальних речень теперішнього часу.   

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом. Складання діалогів в 

розрізі теми.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

343-415 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -223-250. 

Тема 2. Історичне минуле України. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин: 10  

 

Лінк на CLASSROOM 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Київська Русь 

– колиска слов‘янських народів», «Козацька республіка», « сторична 

місія Б. Хмельницького», «Ки во-Могилянська академія – 

східно вропейський університет». 

Активізація граматичних конструкцій з прислівниками місця, часу, 

ді словами з керуванням у різних типах речень (простих 

розповідних, питальних, складносурядних, складнопідрядних).  

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

11 - 50 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -223-250. 

Тема 3. Природні ресурси, клімат України. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

Кількість 

годин: 10  

 

Лінк на CLASSROOM 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 



РН 02.1  

РН 03.1  

 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Природні 

ресурси, клімат України», «Особливості кліматичної зони України», 

«Клімат помірний та континентальний». 

Активізація граматичних конструкцій зі вживанням минулого часу 

та ді слів доконаного / недоконаного виду  у минулому часі та 

вживання питальних речень у минулому часі. 

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

11 - 50 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -215-235. 

Тема 4. Визначні історичні та пам’ятні місця України. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин:  

20  

 

Лінк на CLASSROOM 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Визначні 

історичні та пам‘ятні місця України», «Київ – стародавн  місто», 

«Софійський собор – скарбниця давньої слов‘янської культури», 

«Ки во-Печерська лавра – найстаріший монастир», «Львів – 

історична архітектурна пам‘ятка», «Карпати – найчарівніші куточки 

України». 

Активізація граматичних конструкцій зі вживанням минулого часу 

та ді слів доконаного / недоконаного виду  у минулому часі та 

вживання питальних речень у минулому часі. 

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом.  

Екскурсія до кра знавчого музею (флора і фауна краю). Знайомство 



з природою краю (флора, фауна). 

Література  1. Губарев В. К.  сторія України: Універсальний ілюстрований 

довідник / В. К. Губарев. – Д.: ТОВ «БАО», 2008. – 329 с. 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -215-235. 

Тема 5. Видатні діячі України. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин:  

10 

 

Лінк на CLASSROOM 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Г.Сковорода 

– видатний філософ України», «Т.Шевченко – славнозвісний поет 

України», «М.Грушевський – перший український президент». 

Активізація граматичних конструкцій зі вживанням минулого часу 

та ді слів доконаного / недоконаного виду  у минулому часі та 

вживання питальних речень у минулому часі. 

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

11 - 50 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -215-235. 

Тема 6. Свята України. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин:  

10 

 

Лінк на CLASSROOM 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  



http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Народні 

свята», «Релігійні вірування», «Визначні дати України». 

Активізація граматичних конструкцій зі вживанням минулого часу 

та ді слів доконаного / недоконаного виду  у минулому часі та 

вживання питальних речень у минулому часі. 

Робота з текстовим, аудіо- та відеоматеріалом.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

50 - 80 

2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорощенко. – 

К., 1990. С -215-235. 

Тема 7. Рівненщина – землі квітучої краса. 

Результати 

навчання  

РН 01.1  

РН 02.1  

РН 03.1  

 

Кількість 

годин:  

20 

 

Лінк на CLASSROOM 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Українська етнографія: http://etno.us.org.ua  

2. Український фольклор і народна творчість: 

 http://www.ukrfolk.kiev.ua  

3. Пам‘ятки України: http://www.heritage.com.ua  

4.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

5. Українська народна творчість:  

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

Опис теми Вивчення та активізація лексичного матеріалу до тем «Рівненщина – 

землі квітучої краса», «Рівненщина – чудовий Поліський край», 

«Промисловість Рівненщини», «Територія та населення», «Видатні 

люди Поліського краю». 

Екскурсія по місту, по пам‘ятних історичних місцях. Екскурсія по 

місту. Театральна площа, майдан Незалежності, центральна 

бібліотека, кра знавчий музей, парк імені Т. Г. Шевченка. 

Культпохід до органного залу. Перегляд концерту, присвяченому 

українським народним пісням і гумору. 

Культпохід до музично-драматичного театру, перегляд вистави. 

Перегляд вистави з метою кращого засво ння лексичного матеріалу, 

з метою прищеплення студентам-іноземцям знань з культури 

українського театру.  

Література  1. Філологія як українознавство: навчальний посібник / Укл. П.П. 

Кононенко, А.Ю. Пономаренко, С.П. Денисюк та ін. – К.,2003. С. 

50 - 80 

2. Губарев В. К.  сторія України: Універсальний ілюстрований 

довідник / В. К. Губарев. – Д.: ТОВ «БАО», 2008. – 329 с. 



МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Поточне оцінювання здійсню ться протягом курсу і нада  можливість 

отримати негайну інформацію про результати навчання студента в розрізі 

кожної окремої тами та окремого заняття. Система поточного оцінювання 

включа  оцінювання викладачем мовленн вої поведінки студентів на практичних 

заняттях та під час складання самостійно виконаних завдань, що представлено 

у Таблиці.  
 

Вид навчальної роботи  Форми контролю  Змістовий модуль 1  

Т1 Т2 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях  

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при 

обговоренні питань, що 

винесені на заняття; 

рівень підготовки до 

заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

20 20 

Модульний контроль 1  

(комп‘ютерне тестування)  

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань)  
10 

завдання на 

співставлення 

- питання - відповідь 

(2*5) 

6 

- текстове завдання 

(заповнення пропусків) 

(1*5) 

4 

 Всього за Модуль 1:  20 балів 

Всього за Змістовий модуль 1:  60 балів 

Вид навчальної роботи  Форми контролю  Змістовий модуль 1  

Т3 

Систематична та активна 

робота на практичних 

заняттях  

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при 

обговоренні питань, що 

винесені на заняття; 

рівень підготовки до 

заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

20 

Модульний контроль 2  

(комп‘ютерне тестування)  

Правильність виконання 

практичних завдань (20 

завдань): 

 



 - завдання з множинним 

вибором (10 завдань)  
10 

 завдання на 

співставлення 

- питання - відповідь 

(2*5) 

6 

 - текстове завдання 

(заповнення пропусків) 

(1*5) 

4 

 Всього за Модуль 1:  20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2:  40 балів 
 

КРИТЕРІ  ОЦІНЮВАННЯ 

Під час контролю рецептивних умінь – аудіювання та читання – оціню ться 

здатність студентів:  

  розуміти ідею тексту та її задуманий наперед «вплив»; 

  розуміти сутність, деталі та структуру тексту; 

  визначати як головну думку, так і конкретну інформацію; 

  робити припущення про ідеї та ставлення; 

  розуміти особливості дискурсу (стиль, ре стр мовлення тощо).  

Оцінювання продуктивних умінь – письмо та говоріння – здійсню ться 

відповідно до таких критеріїв:  

  цілісність та зв‘язність висловлення;  
  граматична правильність;  
  лексична коректність;  
  відповідність мовних засобів завданню;  

  стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць) та структура; 
  продукування зв‘язного тексту з належними з‘ днувальними фразами, що  

допомагають читачеві орі нтуватися в тексті; 

  ре стр і формат, що відповіда  завданню (напр., розташування на сторінці 

тощо).  

Підсумкове оцінювання   сумою отриманих балів за поточний і модульний 

контроль.  

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу 

відбува ться згідно нормативних документів НУВГП: Положення про 

семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; 

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий центр 

незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 

16.09.2019  o 00502  Про введення в дію нової системи оцінювання 

навчальних досягнень студентів   



http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidro dili/nav h-nauk-tsentr-ne ale hnoho-

otsiniuvannia-  nan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних заборгованостей 

у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/  
Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

тра кторії здобувача 

вищої освіти  

Вивченню даної дисципліни передують обов‘язковий курс 

іноземної мови рівня А1-2. 

По днання навчання 

та досліджень  

Здобувачі ВО можуть брати участь у розробці кафедральної 

наукової теми, виконуючи індивідуальні та колективні 

досліджень актуальних проблем лінгвістики та 

лінгвокраїнознавства та представляючи результати на 

конкурсах студентських наукових робіт, круглих столах та 

конференціях університетського, регіонального та 

всеукраїнського рівнів. У наукових публікаціях.  

З вимогами щодо участі та оформлення робіт можна 

ознайомитись на сторінці сектору наукової роботи здобувачів 

ВО НУВГП http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti  

 Інформаційні ресурси 

Інформаційні ресурси 

Базова література: 

1. Губарев В. К.  сторія України: Універсальний 

ілюстрований довідник / В. К. Губарев. – Д.: ТОВ «БАО», 

2008. – 329 с. 

2. Денисюк С. П. Українська література в системі 

українознавтсва: посібник / С. П. Денисюк. – К.: НД У, 

2004. – 300 с. 

3. Калиш Р. Ровенщина / Р. Калиш. К.: „Мистецтво‖, 1988. – 

114 с. 

4. Качкан, В.А. Українське народознавство в іменах: У 2-х 

ч. Ч. 1: Навч.посібник / В.А. Качкан; Ред. А.З. 

Москаленко. – К. : Либідь, 1994. – 336 с. 

5. Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для 

вчителя. – К.: Освіта,1992. – 176 с. 

6. Кононенко П. П. Українознавство: Конспект лекцій / П. 

П. Кононенко. — К.: МАУП, 2005. — 392 с. 

7. Кононенко П.П., Токар Л.М., Маляренко Л.Л. 

Українознавство в системі освіти: Довідник джерел з 

питань змісту, методології та методики викладання. – К., 

1996.  

8. Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник. 

У 2-х кн. – К.: Либідь, 1996. 

9. Кубійович В. К. Енциклопедія українознавства / В. К. 

Кубійович.- К.: «Либідь», 1996. – 563 с. 

10. Короткий довідник з комплексного країнознавства: 

(методика країнознавчих досліджень основні поняття та 

визначення, країни, персоналії) / М.Д.Будз, 

В.О.Мартинюк, Р.М.Постоловський, С.С.Троян  Київ, 

2002. – 325 с. 

Електронні джерела:  

1. Обласна наукова бібліотека. Режим доступу: 



http://www.libr.rv.ua/ 

2. Рівненська централізована бібліотечна система. Режим 

доступу: http://www.cbc.rv.ua/ 

3. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

4. Українська етнографія. Режим доступу: http://etno.us.org.ua  

5. Український фольклор і народна творчість. Режим 

доступу: http://www.ukrfolk.kiev.ua  

6. Пам‘ятки України. Режим доступу: 

http://www.heritage.com.ua  

7.  нститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т.Рильського НАН України. Режим доступу: 

http://etno.kyiv.uar.net  

8. Українська народна творчість. Режим доступу: 

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів 

визначаються згідно з Положенням про семестровий поточний 

та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та зазначені у 

календарі подій на платформі Moodle.  

У разі відсутності студента на практичних заняттях 

він/вона зобов‘язані виконати пропущений матеріал і скласти 

його викладачу у формі і терміни, визначені викладачем.  

Перескладання модульних контролів не передбача ться.  

У разі відсутності студента на модульному контролі його 

складання регламенту ться правилами ННЦНО 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr- 

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.  

У разі не складання курсу до завершення семестру, 

студент зобов‘язаний ліквідувати заборгованість згідно з 

Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.  

 

Правила академічної 

доброчесності  

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах 

курсу проводиться згідно Положення про організацію 

освітнього процесу в Національному університеті водного 

господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  

У випадках виявлення плагіату, робота не оціню ться і 

студент повинен виконати її повторно, згідно Положення про 

виявлення та запобігання академічного плагіату в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/  

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі 

студентів НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidro dili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу честі наукових, 

науково-педагогічних, педагогічних працівників 

Національного університету водного господарства та 

природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-

http://www.libr.rv.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka


pidrozdili/zapobighannja- korupciji/dijaljnistj  

Більше матеріалів щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 

освіти https://naqa.gov.ua/  

- сторінка НУВГП ―Якість освіти‖ http://nuwm.edu.ua/sp  

 

Вимоги до 

відвідування  

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття (лікарняні, 

мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, 

де здобувач ВО отриму  відповідне індивідуальне завдання і 

звіту  про його виконання в узгоджені з викладачем терміни. 

Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри 

іноземних мов: https:// utt.ly/Fk5K R7.  

Для роботи з інформаційними ресурсами здобувачі ВО 

мають можливість використовувати на заняттях цифрові 

засоби як мобільні телефони і ноутбуки (у разі оффлайн 

навчання). Заняття можуть проходити і в онлайн форматі з 

використанням платформи Google Meet за корпоративними 

профілями.  

 

Неформальна та 

інформальнаосвіта  

За наявності у студента міжнародного сертифіката володіння 

англійською мовою на рівні В1 та вище, студенту 

зарахову ться курс у повному обсязі, що регламенту ться 

Положенням про визнання результатів неформальної освіти у 

НУВГП (https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji- osviti/dokumenti).  

 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну*  

Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач ВО ма  право 

звертатися до викладача за додатковим поясненням теми, 

змісту практичних завдань, самостійної роботи усно (під час 

занять і консультацій), або письмово (корпоративною 

електронною поштою, через систему повідомлень Moodle). 

Відвідування консультацій   добровільним. Незалежне 

оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 

освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni- 

pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv  

 

Оновлення*  

Силабус перегляда ться викладачем кожного навчального 

року та оновлю ться відповідно до змін нормативних 

документів і з метою оновлення змісту курсу з урахуванням 

пропозицій студентів.  

 

Навчання осіб з 

інвалідністю  

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться з 

дотриманням вимог, викладених у нормативних документах 

НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  

 

Інтернаціоналізація  

Міжнародні ресурси та програми, які можуть бути корисні при 

вивченні дисципліни:  

https://prometheus.org.ua/ https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ https://www.ed-era.com/  

 



* пункти, які обов’язково потрібно заповнити  

 
 

Лектор      Михайлова Є.В.  

 

 
 


