
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Українознавство 

Тип дисципліни:  
вибіркова (вільного вибору студента). 

Семестр:  
четвертий.  

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні 
заняття – 16; самостійна робота – 42.  

Лектор:  
кандидат філософських наук, доцент Костюк Лариса Богданівна  

Результати навчання: 
Студент повинен знати:  

 основні теоретичні положення курсу українознавства; 

 українознавчий термінологічний апарат; 

 джерельну базу українознавчої науки; 
 роботи провідних вчених, які розробляли кожну із пропонованих для вивчення  

проблем; 
Студент повинен вміти: 

 на основі аналізу джерельної бази, всебічного вивчення ґенези українознавства як 
наукової системи висвітлити досвід та історичні уроки розвитку етнонації, мови, 
культури, людини; 

 формувати уміння системно аналізувати тенденції розвитку сучасного українського 
суспільства, його проблеми й перспективи;  

 виробити навички роботи з українознавчими джерелами, електронними ресурсами; 
 сприяти формуванню високих суспільних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, 

визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв та принципів життєдіяльності 
людей. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Історія України 

 Історія української культури 

Зміст навчальної дисципліни.  
Концепція, структура та завдання навчального курсу «Українознавство». Етнокультура в 

системі національної культури. Українська мова – основа культури українського народу. Мова як 
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та ментальність. 
Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий чинник. 

Рекомендована література: 
1. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.  

2. Дротенко В..І., Костюк Л.Б. Українознавство: Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.–видавн. відділ 

ДДПУ, 2011. – 79с. 

3. Лозко Г. Українське народознавство. – 3-е вид., Харків: В-во «Див», 2005. – 472с. 

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

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

Львів: Фенікс, 1994 – 608с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді, індивідуальні завдання, контрольна робота. 

 підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 
 100-бальна шкала оцінювання 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти.  


