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Увага! Документ є обов’язковим для вивчення студентом 

 

 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

 

Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології 

 

Кафедра публічного управління та 

проектного менеджменту 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної  дисципліни 

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 

 
*обов’язкові поля для заповнення  

Загальна інформація  Пояснення  

Ступінь вищої освіти*  перший (бакалавр) 

Галузь знань*  07 Управління та адміністрування 

Спеціальність*  073 Менеджмент 

Освітня програма  «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Рік навчання, семестр *   І рік/ 1й семестр 

Кількість кредитів*  3 

Форма навчання*  денна 

Форма підсумкового 

контролю*  
іспит   

Мова викладання*  
українська   

 

Інформація про викладача.  

Лектор*  
Вініченко Алла Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри  публічного управління та проектного 

менеджменту 

Асистент лектора*    
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Профайл лектора*   
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-

proekt/sklad/vinichenko--alla-anatolijivna 

Канали комунікації*  E-mail: kafedraupzd@ukr.net 
тел..: 097-869-04-59 

сайт кафедри:  http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-

upravl-proekt/o-kafedre 

Про дисципліну  

Анотація курсу: 

в т.ч. мета та цілі курсу* 

Програма вибіркової навчальної дисципліни Історія та 

культура України складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців  першого бакалаврського рівня 

вищої освіти,  галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальністю 073 Менеджмент, спеціалізація «Менеджмент» . 

Мета навчальної дисципліни: розвинути у студентів 

національну самосвідомість; виховати у них патріотичні, 

морально-етичні переконання, розуміння причетності до 

тисячолітньої історії українського народу; надати студентам 

навички наукового аналізу, спрямовані на забезпечення 

самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; 

навчити на практиці працювати з історичними джерелами i 

науковою літературою; діяльності, для орієнтації в суспільно-

політичному житті, оцінювати суспільні явища i події, виробити 

вміння застосовувати набуті знання з icтopiї у повсякденній.  

Компетентності та 

результати навчання* 

Перелік соціальних, м'яких 

навичок (soft skills) 

Інтегральна компетентність:  здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у контексті 

соціокультурних відносин та у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів історичної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності; здатність до усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність бути 

критичним і самокритичним;  затність до адаптації та дії в новій 

ситуації; здатність до креативного та критичного мислення. 

Структура курсу* 

Загальна кількість  

годин – 90; 

Кількість кредитів, відповідних  

ЕСТS – 3 

Лекційних занять  - 30 год.(денники); 6 год. – заочники; 

Практичних – 30 год. (денники); 4 год. – заочники; 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/vinichenko--alla-anatolijivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/vinichenko--alla-anatolijivna
mailto:kafedraupzd@ukr.net,
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/o-kafedre
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/o-kafedre
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Години  

(лекц./ сем.) 
 Тема  

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

2 год./лек Тема 1. Історичні процеси на теренах України в період кам’яного віку 

та в добу палеоліту і раннього заліза. 

2 год./лек Тема 2. Історія та культура Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави.  

2 год./лек Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав. Національно-

культурні процеси й духовне життя в Україні у ХІV – XV ст.  

2 год./лек Тема 4. Виникнення та становлення українського козацтва.  

2 год./лек Тема 5. Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-

культурологічний аспект  

4 год./лек Тема 6. Українська державність наприкінці ХУІІ – ХУІІІ ст. Культура 

українського народу в другій половині XVII – XVIII ст.  

2 год./лек Тема 7. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. 

2 год./лек Тема 8. Суспільно-політичний та культурний розвиток України в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

2 год./лек Тема 9. Україна у першій половині ХХ ст. Українська національно-

демократична революція.  

4 год./лек Тема 10. Україна під владою більшовиків. Українська культура в 

міжвоєнний період.  

2 год./лек Тема 11. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.).  

2 год./лек Тема 12. Україна у складі СРСР (50-80-ті рр. ХХ ст.)  

2 год./лек Тема 13. Проголошення незалежності Української держави. Культурне 

життя української еміграції.  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

2 год Тема 1.Вступ до курсу «Історія та культура України». Формування 

етнокультурної спільноти на території  України. 

4 год Тема 2. Латентна доба української історії (кінець XIV – перша половина 

XVII ст.). 

4 год Тема 3. Козацтво. Національна революція українського народу 

середини XVII ст. 

4 год Тема 4. Культура українського бароко (XVII - XVIII ст.) 

2 год Тема 5. Українські землі в добу Руїни та Гетьманщини. 

4год Тема 6. Модернізаційні зміни в українському суспільно-політичному 

життя (кінець ХУІІІ-ХІХ ст.) 

4 год Тема 7. Українська культура на шляху національного відродження 

(друга половина  ХІХ – перше двадцятиріччя ХХ ст.) 

4 год Тема 8. Українська революція 1917–1921 рр. 

2 год Тема 9. Україна на шляху сучасного державотворення. 
 

Методи оцінювання 
Увесь навчальний курс оцінюється в 100 балів. В поточне 
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оцінювання включається: семінарські заняття – 20 балів, модульна 

контрольна робота – 30 балів, самостійна робота – 5 балів, 

індивідуально-дослідні завдання – 5 балів. На екзамені максимальна 

оцінка – 40 балів. 

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не 

підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи 

академічної групи ставиться 0 балів. 

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні 

заняття, не виправив оцінки 0, 1, 2, 3, отримані на навчальних 

заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), 

завдання самостійної та індивідуальної роботи менше ніж на 

60% від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, 

він вважається таким, що має академічну заборгованість за 

результатами поточного контролю. 

Місце дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача вищої  

освіти    

  

❖ Здобувачі вищої освіти знайомляться з новими підходами до 

вивчення історії та культури України; 

❖ сформувати у них критичне ставлення до аналізу історико-

культурологічного матеріалу; власний погляд на історичні явища 

та події; неупереджене ставлення до інших етносів, етнічних 

груп, окремих осіб та їхньої ролі в історії; історичне, 

соціокультурне мислення; усвідомлення ролі та місця України в 

світовій історії та культурі. 

Розширена інформація 

Методи, технології 

навчання та викладання  
презентації, демонстрація, обговорення, аналіз конкретних ситуацій, 

дискусія, контекстне навчання, інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Засоби навчання  мультимедійна апаратура, екран, смарт-дошки, бібліотечні фонди, 

проектор, екран, макети 

Інформаційні ресурси*  Інтернет ресурси: 

1. Інститут історії України НАНУhttp://history.org.ua/ 

2. Ізборникhttp://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/ 

3. EXLIBRIS :: українська електронна бібліотека - 

http://exlibris.org.ua/ http://www.ukrexlibris.com/ 

4. Українська історична бібліотека - http://ukrhistory.narod.ru/ 

5. Історична веб-хрестоматіяUKRAЇNARUS`- 

http://geocities.com/ua_ukraine/ukrainerus.html 

6. Козацтво XV-XXI ст. - http://cossackdom.com/ 

7. Українські сторінки - історія національного руху України - 

http://ukrstor.com/ 

8. Правителі України - http://pravyteli.onestop.net/ 

9. История Украины/Сергей Синило - 

http://members.tripod.com/~sesna/ukraine/ 

http://history.org.ua/
http://litopys.org.ua/
http://litopys.kiev.ua/
http://exlibris.org.ua/
http://www.ukrexlibris.com/
http://www.ukrhistory.narod.ru/
http://geocities.com/ua_ukraine/ukrainerus.html
http://cossackdom.com/
http://ukrstor.com/
http://ukrstor.com/
http://pravyteli.onestop.net/
http://pravyteli.onestop.net/
http://members.tripod.com/~sesna/ukraine/
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http://sesna.tripod.com/ukraine/ 

10. Українська етнографія - http://etno.onestop.net/ 

11. Українська спілка: історія - http://spilka.onestop.net/history/ 

12. Український одяг XIV - XVIII ст. Костюм Запорізького козацтва - 

http://sweetukraine.narod.ru/odyag/odyag1.html 

13. Південно-західний фронт - http://www.ugz-front.h1.ru/ 

14. Українська історія - http://ua-history.narod.ru/ 

15. Голод в Україні - http://historywiz.com/ukrainefamine.htm 

16. Нариси історії України - http://history.franko.lviv.ua/ 

17. ОУН-УПА: легенда спротивуhttp://oun-upa.org.ua/ http://oun-

upa.onestop.net/ 

18. Історія українського війська - http://ordgeorg.boom.ru/ 

19. Енциклопедія українскього козацтва - http://zsu.zp.ua/euk/ 

 

1. Історія України: Навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. 

Мордвинцев, А.Г. Слюсаренко. – К., 2002.  

2. Бойко О.Д. Історія України. Навч. посібн. 3-тє видання 

доповнене / О.Д. Бойко. – К.: “Академвидав”, 2010. – 688 с. 

3. Кузнець Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб.: 

рек. МОН України / Т.В. Кузнець. – Умань: ПП Жовтий 

О.О., 2011. – 354с. 

4. Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. 

5.Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до 

кінця XVIII ст. / Н.М. Яковенко. – К.: Генеза, 2001. – 532 с. 

6.Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до 

кінця ХІХ ст. Навчальний посібник для вузів / В. Й. 

Борисенко. –К. : «Знання», 1998. – 300 с.  

7. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний 

посібник. —Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. -

 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 

джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf 

8. Гапченко О. В. Становлення гуманістичних засад 

національної освіти в Україні другої половини XVI – 

першої половини XVII ст. - Режим  доступу до джерела : 

irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.. 

9. Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України 

з V століття перед Христом. – К., 1992. 

10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної 

української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : «Генеза», 

1996. – 250 с. 

11. До проблеми Ренесансу в українській літературі   -

 Режим доступу до джерела :http://www.medievist.org.ua/201

3/02/blog-post_838.html 

12. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах./ Упоряд. С. 

Павленко/.- Київ: "Києво-Могилянська академія", 2007. 

13. Історія України та її державності: Навч. посіб. / авт. кол. І. 

Є. Дещинський , І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич. – Л. : Бескид 

Біт, 2005. – 368 с 

14. Історія України ХХ– початку ХХІ століття: навч. посіб. / П. 

П. Панченко , Н. П. Барановська, С. С. Падалка:  за заг. ред. 

В. А. Смолія . – К. : Знання, 2004. – 582 с.  

15. Конституційні акти України. 1917–1920. – К., 1992. 

http://sesna.tripod.com/ukraine/
http://etno.onestop.net/
http://etno.onestop.net/
http://etno.onestop.net/
http://spilka.onestop.net/history/
http://sweetukraine.narod.ru/odyag/odyag1.html
http://sweetukraine.narod.ru/odyag/odyag1.html
http://www.ugz-front.h1.ru/
http://www.ugz-front.h1.ru/
http://ua-history.narod.ru/
http://ua-history.narod.ru/
http://historywiz.com/ukrainefamine.htm
http://historywiz.com/ukrainefamine.htm
http://history.franko.lviv.ua/
http://history.franko.lviv.ua/
http://oun-upa.org.ua/
http://oun-upa.onestop.net/
http://oun-upa.onestop.net/
http://ordgeorg.boom.ru/
http://ordgeorg.boom.ru/
http://zsu.zp.ua/euk/
http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
http://www.medievist.org.ua/2013/02/blog-post_838.html
http://www.medievist.org.ua/2013/02/blog-post_838.html
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16. Конституція України – К., 1996. 

17. Коцур А.П.; Горбань Т.Ю.; Даниленко О.В.; Іваницька Л.В; 

Карабанов М.М.; Кругляков В.Є.; Могильний Л.; Розовик 

Д.Ф.; Терес Н.В.; Шемета Ю.М. Історія України від 

найдавніших часів до сьогодення. Документи та матеріали. 

- Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 1100 с. 

18. Кривоніс В.М., Марочко В.І. Органи юстиції та 

правопорядку в роки колективізації та голодомору 1932–

1933 рр. // Голод 1932–1933 рр. в Україні. – К., 2003. 

19. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і 

сучасність: навчальний посібник / Н.М.Левицька.– Рек. 

МОН 2-ге вид., доп. і перероб.– К.: Кондор, 2012.– 424 с. 

20. Нові підходи до історичної освіти в умовах 

багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

за заг. ред. К.О.Баханова.– Рек. МОН.– Львів: ЗУКЦ, 2012.– 

164 с. 

21. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / P. М. Вечірко та 

ін. - К.: КНЕУ, 2003. - [Електронний ресурс].  Режим 

доступу  до  джерела :http://6201.org.ua/files/1/ukr ta zar 

kulultura.zip 

22. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / P. М. Вечірко та 

ін. - К.: КНЕУ, 2003. - [Електронний ресурс]. –Режим 

доступу до джерела :http://6201.org.ua/files/1/ukr ta zar 

kulultura.zip 

23. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки: У 3-х 

т. - К., 1994. 

24. Федоров О. В. Історія України: Навчально-методичний 

посібник для студентів денної та заочної форм навчання / 

О. В. Федоров. – Кіровоград : Ви-во КНУ, 2003. – 180 с.  

Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

студента*  
Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з 

дисципліни „Історія та культура України” здійснюється під час 

практичних занять на підставі:  

• усного опитування, яке включає перевірку знань відповідного 

теоретичного матеріалу та правильність виконання індивідуальних та 

практичних  завдань;  

• поточне оцінювання вивчення кожного змістового модулю;   

• оцінки за індивідуальну самостійну роботу;  

• письмового контролю (аудиторної тематичної контрольної роботи), 

яка включає відкриті запитання та пропозиції: 1) дати визначення 

змісту основних фундаментальних понять; 2) навести власне бачення 

та розуміння матеріалу, тощо.  

• підсумковий письмовий іспит. 

Для складання іспиту з дисципліни «Історія та культура 

України» студент має засвоїти матеріал відповідно до програми 

курсу; ліквідувати (за наявності) заборгованість за пропуски 
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практичних занять або незадовільні оцінки; мати позитивні 

результати поточного контролю знань (мінімальна сума балів за 

результатами поточного контролю – 36 балів, максимальна – 60 

балів). 

Студенти, які не виконали комплексу контрольних поточних 

робіт, відповідно до модулів дисципліни, не набрали за результатами 

поточного контролю мінімальну кількість балів – 36, не перездали 

«Н», «НГ», до іспиту, не допускаються. 

Іспит проводиться в письмовій формі на основі 

екзаменаційних білетів, затверджених кафедрою. В білет обов’язково 

входить зри питання на які студент повинен дати розгорнуту 

змістовну відповідь. 

Перевіряючи відповіді, викладач оцінює рівень знань з 

кожного питання. Остаточне оцінювання рівня знань за результатами 

іспиту вписується в екзаменаційну відомість і залікову книжку 

студента з урахуванням шкали оцінювання знань і вмінь студентів 

відповідно до вимог і рекомендацій Європейської кредитно-

трансферної системи. 

− відповідно до положення «Про організацію освітнього процесу в 

ДЗВО «УМО»» від 28.02.2020 №01-01/139 Режим доступу: 
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1
%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D
0%B5%D1%81%D1%83.pdf 

Дедлайни та 

перескладання* 

• Перескладання заборгованості з дисципліни студенти повинні 

планувати відповідно до чинного розкладу консультацій викладачів 

кафедри. 

Правила академічної 

доброчесності * 

−  Дотримання академічної доброчесності повинно відповідати 

нормам прописаним в затвердженому положенні «Про академічну 

доброчесність в ДЗВО УМО» від 29.01.2020 р. Режим доступу: 
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%
9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%2
0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B
D%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D
1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf 

Вимоги до 

відвідування*  
• Студенти повинні інформувати викладача особисто або через 

старосту групи  про свою відсутність на занятті.  

• В разі пропуску таких занять, студенти отримують від 

викладача відповідні консультації та вивчають пропущені 

самостійно і особисто відповідають на кожне з них в усній чи 

письмовій формі, після чого в журналі робляться записи. 

Навчання студентів з 

інвалідністю  

Можливість відвідування здобувачем вищої освіти занять за 

індивідуальним графіком визначається розпорядженням керівника 

відповідного структурного підрозділу (Інституту). Відповідно до 

положення «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО»» від 

http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
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Завідувач кафедри                                                     
публічного управління  

та проектного менеджменту 

доктор наук з державного управління 

доцент                         Є. Г. Карташов 

 

Керівник освітньої програми, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент               Т. І. Бурлаєнко 

 
Кандидат історичних наук,  

старший викладач                                                                А. А. Вініченко  
 

 

28.02.2020 №01-01/139 Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE

%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну   

− Письмові завдання студенти, індивідуальну роботу студент можуть 

здати в письмовому вигляді, у формі мультимедійних проектів, 

співбесіди.   

Оновлення Оновлює змісту даного освітнього компоненту на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі здійснюється 

щороку та затверджується на засіданні кафедри та вченої ради 

Інституту. Зміни в дисципліні можуть бути вмотивовані напрямками 

освітньої політики, розпорядженнями МОН України та відповідних 

структурних підрозділів. 

http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf

