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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 3 кредитів ЄКТС 

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

Практичні заняття: 1 семестр - 12 год., 2 семестр –  32 год. 

Самостійна робота: 1 семестр –  14 год., 2 семестр –  18 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 ознайомлення 

із історі ю та сучасним станом української культури, 

як інтегральної культурологічної дисципліни, що 

по дну  по днують як історичні аспекти української 

культури, так і окремі її специфічні галузі та 

напрямки, зокрема, мистецтво, науку, освіту, релігію 

тощо. Основними завданнями курсу   вивчення 

здобутків української матеріальної та духовної 

культури від її витоків до сьогодення, можливостей 

запозичення культурних цінностей інших народів, 

порівняльного аналізу ролі і місця вітчизняної 

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


культури у контексті світових та  вропейських 

культуротворчих процесів;  формування та розвиток 

високої внутрішньої культури слухачів на основі 

вивчення досягнень і закономірностей розвитку 

української національної культури.  

Основні цілі: проаналізувати етнічні й державотворчі 

процеси на території України та розкрити умови 

формування та розвитку вітчизняної культури, як 

самобутньої культури українців;  формувати 

уявлення про вітчизняну історію і культуру, як 

частину всесвітнього історичного та культурного 

процесу; розвивати навички дослідницької роботи з 

джерелами та об‟ ктивного аналізу історичних 

фактів; виховувати шанобливе ставлення до історії 

України, її історичних постатей та діячів культури.  

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Classroom 

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

Компетентності Навчальна дисципліна «Історія України» форму  такі 

загальні компетентності: 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, пошуку та оброблення та аналізу соціально-

економічної інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність працювати з дотриманням 

морально-етичних принципів, дотримуватися 

принципів соціальної відповідальності.  

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, 

поваги до різноманіття думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей людей.  

ПРН12. Демонструвати базові навички креативного 

та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

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. 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 Інтернет, 

мультимедійний проектор, навчальні посібники 

видавництва НУВГП, бібліотечні та Інтернет 

ресурси, навчально-методичні розробки.  
  

 ТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО  ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції – 6 год. Практичні заняття - 52 

год 

Самостійна робота - 32год  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1., РН2., РН3., РН4., РН5., РН6., РН7., РН8. 

Аналізувати та узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та 

під час самостійного опрацювання літератури до дисципліни. Робити 

самостійні науково-об рунтовані висновки з вивченої теми. Здійснювати 

порівняльний аналіз історичних подій та явищ минулого України та 

 вропейських країн. Самостійно поглиблювати знання з дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних 



технічних засобів. Готувати доповіді, проводити наукові дискусії з 

актуальних питань історії та культури України, аргументовано 

висловлювати власну думку. Розрізняти твори мистецтва та літератури за 

епохами і напрямами. Порівнювати культурні здобутки різних історичних 

епох. Характеризувати визначні культурні пам‟ятки та діяльність видатних 

митців України.  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати)  

виконати тренувальні 

вправи  

опрацювати текстовий 

матеріал  

написати відгук  

скласти діалог  

вести аргументовані 

розмови на теми «Давні 

народи та культури на 

території сучасної 

України», «Київська Русь. 

Галицько-Волинська 

князівство», «Русь–Україна 

у     – першій половині 

Х  І ст. Доба Ренесансу», 

«Державно-політичний та 

культурний розвиток 

українських земель у 

середині      – Х  ІІ ст. 

Козацьке бароко», «Історія 

та культура України кінця 

Х  ІІ – початку ХХІ ст.». 

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 

Інтернет, підручник 

видавництва НУВГП 

текстові, аудіо- та 

відеоматеріали  
 

За поточну (практичну) складову 

оцінювання 40 балів  

За модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 20 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 60 



балів  

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. Давні народи та культури на території сучасної України.  

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин: 8 

 

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: 

3.  http://www.ukrfolk.kiev.ua  

4. Пам‟ятки України: http://www.heritage.com.ua  

5. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України: 

http://etno.kyiv.uar.net  

6. Українська народна творчість: 

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

Опис теми  Доба первісно-общинного ладу. Культура первісного суспільства. 

Зародження мистецтва. Мізинська стоянка. Трипільська культура.  

Кочові народи. Культура населення скіфо-сарматського періоду. 

«Звіриний стиль». Відомі пам‟ятки скіфських курганів. Релігійні 

вірування. Античні міста-держави Північного Причорномор‟я та їх 

культура.  

Східні слов‟яни. Найдавніші писемні та археологічні джерела про 

слов‟ян. Матеріальна та духовна культура давніх слов‟ян.   

Література    ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

1. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

2. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. Грома. 

Рівне, 2012, 288 с.  

Тема 2. Київська Русь. Галицько-Волинська князівство. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

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. Інститут 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 Утворення та розвиток Київської Русі у ІХ-Х ст. Теорії походження 

Київської Русі. Русь за Володимира Великого і Ярослава Мудрого. 

Руська Держава у другій половині ХІ ст. Причини феодальної 

роздробленості та її наслідки. Господарське життя Київської Русі.  

Утворення Галицько-Волинського князівства та особливості його 

розвитку. Золотоординське іго в українських землях та його 

наслідки. Економічні і соціальні процеси.  

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. 

Християнство як чинник нових культурних процесів. Писемність. 

Освіта і наука. Літописання. Література. Право та законодавство.  

Архітектура. Культові споруди. Монументальний живопис. 

Мистецтво мозаїки. Фрески. Іконопис. Книжкова мініатюра. 

Художн  ремесло. Музична культура.  

Література  1.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 с. 

Тема 3. Україна у     – першій половині Х  І ст. Доба Ренесансу. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

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. Інститут 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 Українські землі у складі Литви та Польщі, Речі Посполитої. 

Соціально-економічний і культурний розвиток українських земель у 

другій половині ХІ  – Х І ст. Основні тенденції економічного 

розвитку. Фільварки, торгівля та митна справа. Виникнення 

українського козацтва. Запорозька Січ та її роль в  

історії українського народу. Козацько-селянські повстання 

наприкінці     – 20-30-х рр. cт.  

Українська культура доби Ренесансу. Відродження та поширення 

гуманістичних ідей у духовній культурі. В-К. Острозький і його роль 

у відродженні української культури і захисті православної церкви. 

Розвиток освіти і науки. Острог – культурно-освітній центр.  

Ренесансний стиль у будівництві. Архітектура і мистецтво.  

Література  1.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 с. 



Тема 4. Державно-політичний та культурний розвиток українських земель у 

середині      – Х  ІІ ст. 
Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

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. Інститут 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 Визвольна війна 1648 – 1657 рр.: причини, характер, рушійні сили, 

хід та значення.  . Хмельницький. Відродження української 

державності та суспільно-політичний устрій Війська Запорізького. 

Переяславська рада 1654 р. та  ерезневі статті, їх оцінка в сучасній 

історичній літературі.  

І. Мазепа і його доба. Полтавська битва 1709 р. та її наслідки. 

Обмеження царським урядом автономних прав України (І половина 

Х ІІІ ст.). І Малоросійська колегія та Правління гетьманського 

уряду, їх діяльність. Гетьман К. Розумовський. Остаточна ліквідація 

гетьманства та Гетьманщини. Знищення Запорізької Січі. 

Економічна політика в Гетьманщині. Торгівля, фінанси та грошовий 

обіг.  

Українська культура у ІІ половині ХVII – Х ІІІ ст. Освіта, наука, 

книгодрукування. Ки во-Могилянська академія. Колегіуми у 

Чернігові, Харкові, Переяславі. Греко-католицькі і католицькі 

навчальні заклади. Львівський університет.  

Література, музична культура, усна народна творчість. Внесок 

українців у розбудову Російської імперії. Визначні архітектурні 

пам‟ятки доби козацького бароко, рококо. Творчість архітекторів І. 

Григоровича- арського, С. Ковніра, Я. Погрібняка, В. Растреллі, Й. 

Шеделя. Живопис. Школи іконопису і гравюри. Мистецтво 

портрета.  

Література  1.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 с. 

Тема 5. Національне відродження наприкінці Х  ІІ – початку ХХ ст. Друга 

світова війна.  

Результати 

навчання  

РН1.  

Кількість 

годин:  

10 

Лінк на CLASSROOM 

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

Додаткові ресурси: 



РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

 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. Інститут 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 Адміністративно-територіальний устрій та правове становище 

українських земель у складі Росії та Австрії. Особливості соціально-

економічного розвитку. Суспільно- політичне життя. Українське 

національне відродження. Соціально–політичні рухи у другій 

половині ХІХ ст. Русифікаторська політика царизму. Перші 

політичні партії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

Економічний розвиток українських земель. Промисловий переворот. 

Розвиток ринкових відносин і підпри мництва. Архітектура 

класицизму. Палацово-паркова архітектура: палац К. Розумовського 

в  атурині, палац Галагана на Чернігівщині. Еклектизм. Оперні 

театри в Ки ві, Одесі, Львові. Живопис. Українські благодійники та 

меценати.  

Напад Німеччини на СРСР. Во нні дії та їх наслідки. Проголошення 

30.06.1941 р. незалежності України. Радянська течія Руху Опору. 

Окупаційний режим в Україні. Націоналістична течія Руху Опору: 

діяльність ОУН, УПА. Вклад українського народу в розгром 

нацистської Німеччини. Культура України в роки війни.  

Література  1.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 с. 

Тема 6. Україна – суверенна держава. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

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. Інститут 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 Україна в часи незалежності (1991 – 2019 рр.). Політична криза в 

СРСР 1991 р. Прийняття «Акту проголошення незалежності 

України». Державотворчі процеси в Україні у 1990-х рр. Л. Кравчук 

та Л. Кучма. Прийняття Конституції 1996 р. Економічна криза 1990-

х рр. та її причини. Курс переходу до ринкових економічних 

відносин в країні та його реалізація. Економічні перетворення на 

початку ХХІ ст. в Україні.  

Вибори 2004 р. та політична криза в Україні. Президент В. Ющенко, 

діяльність його урядів. Президентство В. Януковича. Революція 

гідності 2013 р.: причини та наслідки. Окупація та анексія Криму 

РФ. П. Порошенко – п‟ятий президент України. Конфлікт з РФ: 

причини, сутність, наслідки. Основні напрямки зовнішньополітичної 

діяльності України. Угода про асоціацію з ЄС. Активізація 

співробітництва з НАТО.  

Культурне та духовне життя наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

Церква в Україні. Проблема підняття престижу української 

культури, входження її у світовий культурний простір, розширення й 

інтенсифікації міжнародних культурних зв‟язків.  

Література  1.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 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 6 



співставлення 

- питання - відповідь 

(2*5) 

- 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/navch-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.  ойко О.Д. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018, 720 с.  

2. Історія та культура України: навч. посібник. Харків, 2017, 108 

с.  

3. Історія української культури: навч. посібник / за ред. В.М. 

Грома. Рівне, 2012, 288 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/ 

http://www.libr.rv.ua/
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. Інститут 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-

pidrozdili/zapobighannja- korupciji/dijaljnistj  

 ільше матеріалів щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності:  

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


- 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://cutt.ly/Fk5KcR7.  

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.  

 

 
 
 


