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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНОЗНАВСТВО» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1 семестр 

Компонент освітньої програми: ОК2, обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Чаус Андрій Денисович 

Контакти +380(50)366-18-31; e-mail: a.chaus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада доцент  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Чаус Андрій Денисович – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Стаж роботи у вищих навчальних 

закладах IV рівня акредитації складає 18 років. У 2008 році  захистив  кандидатську дисертацію на тему 
«Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну» при відділі філософської антропології Інституту  

філософії імені Г. Сковороди НАН України. 
У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії 

при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 
У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” у 

співавторстві з  Вячеславовою О.А. 
У 2013-2014 рр.  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при Східноукраїнському 

національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення кваліфікації державного 

зразка.  
У 2017 році пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній 

діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика.  
У 2019 році пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії 

при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2022 році пройшов міжнародне онлайн стажування «Навчально-наукова діяльність в сучасному 

університеті: виклики, рішення, перспективи» на базі Білостоцького університету (Польща). 

Лекційні та семінарські заняття  доцента Чауса А.Д. проходять на належному науково-теоретичному рівні 

із застосуванням інноваційних підходів у навчанні та використанням інформаційних технологій. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Головна мета навчальної дисципліни «Українознавство» полягає в осмисленні особливостей 

формування і розбудови української державності, в розумінні особливостей розвитку української 

державності та її впливу на динаміку сучасних політичних процесів; у вивченні українських народних 

традицій, звичаїв, обрядів; культурно-побутових відносин на всіх етапах української державності; 

формуванні у студентів патріотичних та морально-етичних переконань, активної життєвої позиції, 

усвідомленні причетності до тисячолітньої історії українського народу, розвитку умінь застосовувати 

набуті знання для орієнтації в суспільно-політичному житті країни і світу. 

Завдання дисципліни «Українознавство»: 

 ознайомити студентів із закономірностями виникнення та джерелами формування української 

культури, особливостями її  розвитку на різних етапах історії України; 

 з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури нашого народу, її гуманістичну спрямованість, 

відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер; 
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 навчити студентів  вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким 

фактологічним матеріалом; 

 показати цивілізаційні витоки і детермінанти української культури; 

 розкрити сутність українських національно-культурних проектів;  

 вказати на світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок  із національним 

характером;  

 пояснити основні етапи формування художніх стилів в українській культурі; 

 навчити аналізувати різноманітні явища української культури;  

 навчити оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок  у них видатних 

діячів культури України;  

 вміти охарактеризувати  художні стилі в українській літературі,  архітектурі, театрі, 

образотворчому мистецтві та музичній культурі;  

 узагальнювати  висновки про особливості історичних етапів та головних тенденцій розвитку 

української культури.  

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4,0 Рік підготовки – 1 Кількість кредитів ECTS – 4,0 Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 2 Лекції – 32 год Змістових модулів – 2 Лекції – 8 год 

Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні – 28 год Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні – 4 год 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 4 

 

Семестровихвих годин для 
заочної форми навчання: 

аудиторних – 12 

 

Самостійна робота – 60 
год 

Самостійна робота – 108 
год 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного 

мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної 

педагогіки, психології творчості, культурології. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. 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, техніки і 

технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  художніх 

сценічних образах. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 
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СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою 

популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому 

числі і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, 

Інтернету. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного 

мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах 

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери 

культури й мистецтва в Україні. 

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 

обирати критерії для його оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для 

глибшого їх розуміння. 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні 

відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного 

художнього життя. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з 

урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Українознавство» є лекційні та практичні заняття, самостійна робота 

студента. 

Методи навчання з дисципліни «Українознавство» 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
с
ь

о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

-н
і 

С
Р

С
 

В
с
ь

о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

-н
і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НА ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ 

Тема 1 Культура України первісної доби.  18 5 4 - 9 17 1 1 - 15 

Тема 2. Культура Київської Русі. 18 5 4 - 9 16 1 - - 15 

Тема 3 Культура України героїчної доби 
(XIV –XVIII ст.). 

18 5 4 - 9 16 1 - - 15 
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Тема 4. Культура і мистецтво в Україні 

ХVІІІ ст. Українське бароко. 
18 5 4 - 9 16 1 - - 15 

Тема 5. Українські культурні традиції. 16 4 4 - 8 18 1 1 - 16 

Разом за змістовим модулем 1 88 24 20 - 44 83 5 2 - 76 

Змістовий модуль 2. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ 

Тема 6. Українське національно-культурне 
відродження (кінець XVIII – початок ХХ 

ст.). 

16 4 4 - 8 18 1 1 - 16 

Тема 7. Основні етапи розвитку української 

культури у ХХ ст. 
16 4 4 - 8 19 2 1 - 16 

Разом за змістовим модулем 2 32 8 8 - 16 37 3 2 - 32 

Усього годин  120 32 28 - 60 120 8 4 - 108 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 
зараховано 

80-89 B 
добре 

74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінка до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів. К.: ІМФЕ ім. 

М.Т. Рильського НАН України, 2014. 226 с. 

2. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний  посібник. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2009. 130 c. 

3. Гончарук В. А. Українознавство: посібник-хрестоматія (до розділу «Народна символіка 

українців»). Умань: Візаві, 2018.166 с 

4. Дротенко В..І., Костюк Л.Б. Українознавство: Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-видав. 

Відділ ДДПУ, 2011. 79 с. 

5. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. К.: Міленіум, 2006. 872 с.  

6. Історія українознавства: навч. посібник для студентів ВНЗ. За ред. П. Кононенко, Л. Токар, 

О. Бажан та ін. за ред. П. Кононенка. Київ: Академвидав, 2011. 512 с. 
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7. Лозко Г. Українське народознавство. Видання п’яте, доповнене та перероблене. Тернопіль: 

Мандрівець, 2014. 304 с. 

8. Лепеха Т. Українознавство: навч. посібник. Київ: вид. центр «Просвіта», 2005. 376 с. 

9. Половець В. М. Українознавство. Курс лекцій: навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти. Чернігів: Просвіта, 2016. 216 с. 

10. Соболева О.В. Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації. Біла Церква: Вид. 

Пшонківський О. В., 2015. 360 с. 

11. Українська етнологія: навч. посіб. / за ред. В.Борисенко. К., 2007. 400 с. 

12. Хома І.Я. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В.  Мина; за ред. 

І.Я. Хоми. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.  356 с. 

13. Ярова А. В. Традиційне житло Чернігівщини кінця ХІХ  –  першої половини ХХ століття: 

монографія. Київ, 2017. 196 с. 

Допоміжна 

1. Борисенко В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ  –  початку ХХІ століття. Київ, 2016. 256 с. 

2. Вовковічер Т.М. Вербальні тексти у народній вишивці XIX – першої половини XX ст.: генеза, 

семантика, прагматика. К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2019. 173 с. 

3. Етнографія України: навч. посібник. За ред. С. Макарчука. Львів: Світ 2004. 520 с. 

4. Енциклопедія українознавства: в 4 т. / ред. В. Кубійович. Репр. відтвор. вид. 1955–1984 років. Київ: 

Глобус, 1993–1994. 

5. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право / 

Упорядкування та нарис: Ю. Пінчук, Л. Гриневич. К.: Вид-во «Українознавство», 1996. 188 с. 

6. Крисаченко В. С. Українознавство: хрестоматія-посібник: у 2-х кн. Кн. 1. К.: Либідь, 1996.  352 с. 

Кн. 2. К.: Либідь, 1997. 464 с. 

7. Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. К.: НДІУ, 2017. 156 с. 

8. Українська культура XX – XXI ст.: соціоантропологічний аспект: зб. наук. праць / [наук. ред. 

М Гримич] Київ: Дуліби, 2015. 236 с 

9. Українське народознавство. Навчальний посібник / За заг. ред. С. П. Павлюка, Г.Й. Горинь та ін. 

Львів: Фенікс, 1994. 608с. 

10. Українознавство: посібник / уклад. В. Я. Мацюк. Київ : Зодіак-ЕКО, 1994. 399 с. 

11. Українознавство: посібник / М. Тараненко, С. Болтівець, К. Гордиця; ред. В. Слюсаренко; 

рецензент В. Шевчук. Київ: КМІУВ ім. Б. Грінченка, 1999. 410 с. 

12. Українознавство: посібник / Уклад.: В.Я. Моцюк, В.Г. Пугач. К.: Зодіак, ЕКО, 1994. 399 с. 

13. Українське народознавство: навч. посібник. За ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчіва. Київ: 

Знання, 2006.  568 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk 

2. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. URL: 

http://www.etnolog.org.ua/ 

3. Історія української культури. Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/istkult/ikult.html 

4. Історична правда. URL: http://www.istpravda.com.ua/ 

5. Кам’янець-Подільский державний історичний музей-заповідник. URL: 

http://www.muzeum.in.ua/ 

6. Національний заповідник «Глухів». URL: http://nz-hlukhiv.com.ua/ 

7. Національний заповідник «Хортиця». URL: https://hortica.zp.ua/ua 

8. Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна могила». URL: 

http://www.stonegrave.org/ 

9. Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». (Батурин). URL: 

http://www.baturin-capital.gov.ua/ 

10. Національний художній музей України. URL: http://namu.kiev.ua/ 

11. Портал сучасного образотворчого мистецтва. URL: http://arts.in.ua/ 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  
Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Перескладання робіт студентів можливе протягом тижня. 

http://history.org.ua/uk
http://www.etnolog.org.ua/
http://www.istpravda.com.ua/
http://www.muzeum.in.ua/
http://nz-hlukhiv.com.ua/
https://hortica.zp.ua/ua
http://www.stonegrave.org/
http://www.baturin-capital.gov.ua/
http://namu.kiev.ua/
http://arts.in.ua/
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Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, оцінки 

позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша відповідь не 
оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах кількість зароблених балів 

ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного 

учасника. 
Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання мобільних 

пристроїв із позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - видаленням 

студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, 
брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


