Назва дисципліни: Українська ідентичність: історія, культура, мова
Мета: формування у студентів цілісного уявлення про історію українського народу, його
культуру та мову в контексті національної української ідентичності.
Основні компетентності, що формуються:
ЗК02 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
ЗК09 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
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Результати
Методи викладання,
Форми оцінювання
навчання*
навчання
(поточний та підсумковий контроль)
Поточний контроль: Участь у дискусії, виконання
РН 3
Лекція, дискусія
групового завдання
Підсумковий контроль: екзамен
Поточний контроль: Участь у дискусії, виконання
Лекція, дискусія
РН 4
групового завдання
Підсумковий контроль: екзамен
Поточний контроль: Участь у дискусії, виконання
Лекція, дискусія
РН 21
групового завдання
Підсумковий контроль: екзамен
Поточний контроль: Участь у дискусії, виконання
Лекція, дискусія
РН 22
групового завдання
Підсумковий контроль: екзамен
Оцінка
Підсумкова оцінка в результаті 100% постійного оцінювання:
50% – виконання групового завдання
50% – модульна контрольна робота
Критерії оцінювання:
✔ Вчасність виконання завдань
✔ Чіткість, логічність та аргументованість викладення власних думок
✔ Здатність використання загальнонаукових та емпіричних методів наукового дослідження
✔ Знання історичної теорії
✔ Вміння застосовувати ключові історичні теорії, поняття та методи
Зміст
Модуль 1.
Тема 1. Українська ідентичність: феномен та засади формування. Етногенез українського
народу
Тема 2. Еволюція поглядів на українську ідентичність
Тема 3. Державотворення як фактор формування української ідентичності. Київська Русь та
Галицька-Волинська держава
Тема 4. Козацький міф в українській історії та культурі.
Тема 5. Боротьба за відновлення державності на початку ХХ сторіччя

Тема 6. Творення сучасної української держави
Тема 7. Українські землі під владою інших держав
Модуль 2.
Тема 8. Цивілізаційне місце українців у світовому геополітичному просторі
Тема 9. Правосвідомість українського суспільства: культурно-історичне підґрунтя
Тема 10. Українська культура як джерело національної ідентичності
Тема 11. Українська мова як фундамент національно-культурної ідентичності
Тема 12. Громадянська ідентичність українців та її еволюція . Суспільно-політичні рухи,
повстання та революції
Тема 13. Український менталітет та національний характер.
Тема 14. Соціально-демографічний аспект ідентичності
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Політика курсу
Політика щодо відвідування занять. Здобувачі мають відвідувати заняття регулярно. Більша
частина матеріалу, який виноситься на модульний контроль, базується на лекціях. Здобувач має
відпрацювати пропущені практичні заняття, надавши викладачеві виконані завдання, які на даних
заняттях надавав викладач.
Здобувачі з особливими освітніми потребами. Якщо стан здоров’я здобувача не дозволяє
відвідувати всі заняття та виконувати всі види робіт, він може повідомити про це викладача на
початку курсу і узгодити порядок складання завдань. Мають право на індивідуальне визначення
способів проходження поточного модульного контролю за письмовою заявою, можливе навчання
за індивідуальним графіком.
Навчання в умовах посилення карантинних заходів. У випадку посилення карантинних заходів
допускається навчання в режимі онлайн, що передбачає використання таких інструментів
дистанційної освіти як Zoom та Google Classroom.
Академічна доброчесність: Здобувач має усвідомлювати, що академічна недоброчесність є
неприпустимою. Недоброчесність під час виконання будь-якого завдання призведе до
автоматичного анулювання балів за виконання відповідного завдання. Під час іспитів та
контрольних робіт здобувачам забороняється користуватися жодним електронним пристроєм,
навчальними й додатковими матеріалами. Плагіат є забороненим, друковані роботи
перевіряються на наявність текстових запозичень. Питання застосування до здобувачівпорушників дисциплінарних покарань лежить у компетентності Комісії з питань академічної
доброчесності та етики.
Політика щодо використання телефонів та інших електронних пристроїв: Під час проведення
навчальних занять електронні пристрої та телефони мають перебувати в безшумному режимі
роботи. У разі невиконання даної вимоги, викладач має право запропонувати здобувачу залишити
аудиторію.
Поведінка в аудиторії. Здобувач повинен заходити в аудиторію вчасно, мати з собою матеріали,
необхідні для виконання завдань: конспект, навчальний посібник, письмові приладдя.

Забороняється відволікати одногрупників та викладача, самовільно залишати аудиторію, вмикати
чи вимикати електронне обладнання без дозволу викладача. Забороняється прослуховування та
перегляд аудіо- та відеоконтенту, не пов’язаного з темою заняття, а також ведення телефонних
розмов в аудиторії під час освітнього процесу. У разі порушення дисципліни викладач має право
зобов’язати здобувача написати пояснювальну записку на ім’я завідувача кафедри та/або
запропонувати залишити аудиторію. Грубе порушення дисципліни прирівнюється до пропуску
заняття без поважної причини.
Пропозиції здобувачів вищої освіти: Протягом вивчення курсу здобувачі можуть звернутися до
викладача з пропозиціями щодо вдосконалення освітнього процесу. Дані пропозиції можуть бути
висловлені в усній або письмовій формі. Для вирішення будь-якого питання, яке пов’язане із
вивченням даної дисципліни, здобувач може усно звернутися до викладача або написати
повідомлення на наступну електронну адресу: mhrynchak@duan.edu.ua

