
 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Українознавство» належить до вибіркових 

компонент циклу загальної підготовки здобувача першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. Предметом її вивчення є цілісна науково-інтегрована 

система знань про Україну і світове українство у всій повноті їх часово-

просторового буття, розвитку та перспектив.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Українознавство» полягає в 

оволодінні здобувачами вищої освіти системою наукових інтегративних знань 

про Україну, світове українство як цілісність, як геополітичну реальність. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 сформувати знання на основі аналізу джерельної бази, всебічного вивчення 

генези України й українства, самого українознавства як наукової системи 

висвітлити досвід та історичні уроки розвитку етнонації, української природи, 

мови, держави, культури, людини; 

 виробити навички роботи з українознавчими джерелами, електронними 

ресурсами; 

 формувати у здобувачів вищої освіти уміння системно аналізувати 

тенденції розвитку сучасного українського суспільства, його проблеми й 

перспективи; 

 сприяти формуванню високих суспільних, державних, гуманістичних, 

духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних 

критеріїв і принципів життєдіяльності людей мудрого серця і гуманного 

розуму, патріотів-професіоналів світового рівня. 

Назва навчальної 

дисципліни  
Українознавство 

Кількість кредитів  3 кредити ЄКТС/90 год 

Шифр навчальної 

дисципліни  

вибірковий освітній компонент  

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача  

Комінярська Ірина Миколаївна 

Науковий ступінь  кандидат філологічних наук 

Вчене звання  доцент 

Посада викладача  доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання 

Контактний телефон 

викладача  

0974937411 

Профайл викладача http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/me/stryktyra/ 

kaf_ykrmov_syspilne/kominyarska.pdf 

E-mail викладача kominyarska@meta.ua 

Розклад консультацій очні консультації, онлайн консультації  

Час проведення 14.40-17.00 

Місце проведення 38 ауд. 

http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/me/stryktyra/


 

Навчальний контент 

Теми лекцій Теми практичних занять Методи 

контролю 

К- сть 

балів 

Змістовий модуль 1. Концепція, структура та завдання навчального 

курсу «Українознавство» 

Тема 1. Предмет, 

зміст, завдання та 

структура курсу 

«Українознавство» 

Концепція вивчення дисципліни. 

Світоглядні уявлення та вірування 

українського народу. Релігія в житті 

українського народу 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

8 

Змістовий модуль 2. Історія, етапи розвитку, історіографія та джерела 

українознавства 

Тема 1. 
Джерельна база та 

історіографія 

українознавства 

Етапи розвитку, історіографія та 

джерела українознавства. Звичаї та 

обряди. Народні знання. 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

10 

Змістовий модуль 3.Україна – етнос 

Тема 1-2. 

Теоретичні основи 

етносу 

Український етнос, його етапи 

становлення та розвитку. Сім’я та 

сімейний побут. 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

12 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Україна – нація і держава 

Тема 1. Процес 

формування 

українського 

етносу 

Формування українського етносу. 

Громада і громадський побут 

 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий  

 

18 

Тема 2. Проблеми 

розвитку 

української нації 

Розвиток та становлення української 

нації. Традиційне хліборобство. 

Тваринництво. 

Тема 3. Історія 

українського 

державотворення 

Українське державотворення 

Промисли і ремесла. 
 

Змістовий модуль 5. Україна – мова. Україна в міжнародних 

відносинах 

Тема 1. Роль мови 

у формуванні 

українського 

етносу 

Історія української мови. 

Допоміжні заняття і промисли. 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

14 



Тема 2. 
Українська 

діаспора у світі 

Етапи та формування діаспори. 

Українське національне вбрання. 

Народна їжа. 

контроль 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 8 

Підсумковий тест 30 

Всього 100 

 

Підсилення програмних компетентностей та результатів навчання  

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства.  

- Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

- Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем/ модулів 

відбувається під час проведення консультацій керівника курсу. 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час тестового 

контролю заборонене ( в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування:  Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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