СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»
АНОТАЦІЯ КУРСУ: курс розрахований на формування відкритої свідомості
студентів ЗВО музичного спрямування. В курсі є три складові: «Історія
України», «Сучасність України» та дискусійний блок.
«Історія»: Розуміння тих процесів, які вплинули на нинішній стан справ
в Україні, низка політичних та суспільних процесів які відбувалися в
минулому.
«Сучасність»: Розгляд проблемних питань в різних сферах суспільного
життя, що потребують переосмислення і розвитку для гармонійного розвитку
держави Україна та місце молодого фахівця в цих процесах.
Дискусійний блок передбачає обговорення та практичні висновки із
запропонованих питань в ході лекцій, практичних та самостійних занять.
Активізацію розумової діяльності, знаходження причин проблем та
траекторію їх вирішення, розвиток аналітичного мислення, вміння
висловлювати власну думку, спираючись на факти, вміння бачити
нестандартні рішення та здатність конкретної особистості впливати на події
при формуванні українського соціуму.
Крім того, студентам запропоновано «кейс» до кожної лекції з
допоміжними матеріалами (документальна база, наративні та навчальні
матеріали з певної проблематики) та наочні матеріали (презентації та
роздатковий матеріал).
КОМПЕТЕНТНОСТІ:
- здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово;
- здатність реалізовувати 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;
- 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,
використовувати різні види та форми рухової активності відпочинку та
ведення здорового способу життя.
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ:
Курс – І, семестр – 1, Кількість кредитів ЄКТС –
3, Загальний обсяг – 90 годин, з них – лекційних – 32, самостійних – 58.
МЕТОЮ курсу є аналіз та розуміння державотворчих, етнокультурних та
духовних засад розвитку українського суспільства.
Актуальність курсу зумовлена новими викликами, що стоять перед
українською молоддю сьогодні: формування ойкумени для життя та розвитку,
становлення української держави, розуміння свого місця і ролі в українському
соціумі.
Програмні результати навчання. Після закінчення курсу здобувач повинен
оволодіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні

2
знання у практичній діяльності; володіти навичками використання
інформаційних і комунікаційних технологій, генерувати нові ідеї, працювати
автономно, виявляти ініціативу та підприємливість; виробити здатність
використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків та здатність
демонструвати базові навички ділових комунікацій.
МІСЦЕ
ДИСЦИПЛІНИ
В
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ
ПОСЛІДОВНОСТІ. Дисципліна «Україна: історія та сучасність» вивчається
у першому семестрі першого курсу та є важливим навчальним компонентом.
Для набуття практичного досвіду з предмету необхідні знання з дисципліни
отримані на попередньому освітньому рівні (в рамках повної загальної
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший бакалавр»).
«Україна: історія та сучасність» напряму впливає на вивчення обов’язкового
компоненту «Етномузикологія» та опосередковано пов’язана з такими
компонентами, як «Історія та теорія музики» та іншими.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. Дисципліна «Україна: історія та сучасність»
реалізовується у вигляді практичних занять та самостійної роботи здобувачів
вищої освіти.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: репродуктивний метод, метод проблемного
викладання, метод синтезу і аналізу, пояснювально-ілюстративний метод,
кейс-метод.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ: вивчення дисципліни складається з трьох
тематичних блоків.
Блок 1 Становлення та розвиток адміністративно-політичної системи
України.
Блок 2 Еволюція суспільної ментальності українського соціуму.
Блок 3 Історичний розвиток та сучасний стан провідних суспільних галузей в
українських реаліях.
ФОРМИ КОНТРОЛЮ. Вивчення дисципліни передбачає проведення
поточного контролю та заліку наприкінці семестру.
Поточний контроль здійснюється в межах модулю. Під час вивчення кожного
блоку виконуються різні види письмових та усних завдань.
За кожний вид діяльності встановлюються певна кількість балів, сума яких
складає результат під час заліку
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»).
• Усі завдання, передбачені програмою мають бути виконані у встановлений
термін.
• Активна участь здобувачів у навчальному процесі заохочується
додатковими балами.
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної
доброчесності.
• Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з поважних причин та
підлягають відпрацюванню.

