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ВСТУП 

Програма «Країнознавство» розрахована на іноземних студентів  за 

спеціальностями охорони здоров’я, біологічні, фізкультури, 

сільськогосподарські, які навчаються на підготовчих факультетах вищих 

навчальних закладів України. Вона також може бути використана в якості 

інформаційно-довідкового матеріла при підготовці до занять, організації 

контролю, укладанні додаткових учбових матеріалів. 

Цей курс ставить за мету ознайомлення з основними поняттями та 

категоріями країнознавства, з природними умовами України, з населенням 

України, з основними етапами історії українського народу, з культурою 

України.  

Ця програма є засобом управління учбовим процесом за вказаним 

предметом та містить: цілі навчання, які зумовлені комунікаційними потребами 

студентів-іноземців; конкретний навчальний матеріал за розділами: природні 

умови України, населення України, історія України, історія української культури. 

Програму розраховано на іноземних студентів підготовчих факультетів, які 

здобуватимуть вищу освіту за спеціальностями охорони здоров’я, біологічні, 

фізкультури, сільськогосподарські. Програмою передбачено 48 навчальних 

годин аудиторних занять відповідно до кількості годин навчального плану для 

підготовчих факультетів, з яких 6 – лекційних і 42 – практичних занять. 

Програма складена згідно з планом для підготовчих факультетів, згідно до 

рекомендацій Навчально - методичної комісії по підготовці іноземних громадян 

Міністерcтва освіти і науки України. 

Програму розроблено на основі : 

ГСВОУ МОНУ Програми дисципліни «Історія України» для студентів-

іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів країни, 

затверджено заступником міністра освіти і науки України М.Ф. Степко 

07.07.2004 р.; 

Учбового плану підготовки іноземних громадян за спеціальністю: охорони 

здоров’я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські. 

Програму затверджено на засіданні кафедри української і російської мов як 

іноземних (протокол № 7 від 18.03.2011). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни 

Освітня і пізнавальна мета курсу – ознайомлення студентів-іноземців з 

сучасною незалежною українською державою, з її історією, природними 

умовами, з населенням та культурою. Освітня і пізнавальна мета курсу 

реалізується лише за умови досягнення студентами певного рівня володіння 

мовою, тому паралельно реалізується і комунікативна мета навчання: 

нагромадження і збагачення лексичного запасу; 

формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, за якою текст є 

головною одиницею навчання; 

ознайомлення із системою понять та категорій, які готують студента до 

слухання та конспектування лекцій. 

Програма складається з 4 розділів, у яких відображені перелічені питання 

та враховано специфіку довузівської підготовки студентів-іноземців. 

Послідовність вивчення питань у межах розділів викладач може змінювати 

залежно від конкретних умов. Це дає можливість викладачу творчо підійти до 

програми, обрати на заняття для поглибленого аналізу теми, які найбільше 

відповідають майбутнім спеціальностям студентів. Кількість годин на вивчення 

окремих розділів можна змінювати. 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

I. ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНИ. 

1. Природно-кліматичні зони. 

2. Історичні землі та адміністративно-територіальний устрій України. 

3. Господарство та економічні райони. 
 

II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. 

1. Походження та розвиток українського народу. Формування української нації. 

2. Народ України: чисельність населення, національний склад населення 

України. 

3. Українські традиції, звичаї та обряди. 

4. Релігія в житті українців. 
 

III. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

1. Київська Русь. 

2. Галицько-Волинська держава. 
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3. Українські землі у складі Литви і Польщі (друга половина XIV - перша 

половина XVII ст.) 

4. Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII ст. 

5. Україна в другій половині XVII - XVIII ст. 

6. Українські землі в XIX - на поч. XX ст. 

7. Розвиток українських земель в новітні часи (1914 р. - поч. XXI ст.). 

Проголошення і розвиток незалежної української держави.  
 

IV. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 

1. Джерела формування української культури. 

2. Культура Київської Русі. 

3. Українська культура в Литовсько-Польський період (друга половина XIV - 

перша половина XVII ст.) 

4. Культура України в другій половині XVI - XVIII ст. 

5. Національно-культурне відродження українського народу в XIX - на поч.XX 

століття. 

6. Культура України XX століття. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Унаслідок вивчення курсу студенти мають оволодіти основними 

положеннями становлення і розвитку української державності, питаннями 

розвитку української культури, природних умов та населення України.  

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко. - К.: Академія, 1999. - 568 с. 

2. Історія України / під. ред. В.А. Смолія. - К.: Україна, 1997. - 462 с. 

3. Плахтий И.С.История Украины: Учеб. пособие для поступающих в вузы / 

И.С. Плахтий, С.В. Шефель. - Х.: МП "Планета", 1992. - 102 с. 

4. Крутовая Л.Ф., Дроздова И.П., Золотарева И.Н., Соколова Г.П. Методические 

указания по русскому языку «Харьков и Слобожанщина». – Харьков. 

ХГАГХ, 1999. 

5. Пчельников Н. И. и др. Страна, в которой мы живём (страницы истории 

Украины): Методические указания для самостоятельной работы иностранных 

студентов подготовительного факультета–  Харьков: ХИИГХ, 1992. 
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6. Воронова Л.Н. Украина: Учеб. пособие для иностр. граждан подготов. 

отделения / Л.Н. Воронова. - Х.: ХДАК, 2002. - 64 с. 

7. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по 

курсу «Страноведение» для иностранных учащихся подготовительного 

отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-

экономических и биологических специальностей / И.В. Вальченко, 

О.Л.Лубяная, Т.А.Плотникова; под ред. И.В. Вальченко; Харьк. нац. акад. 

город. хоз-ва – Х.: ХНАГХ, 2010. – 66 с. 
 

 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Країнознавство 

Метою навчання іноземних студентів курсу «Країнознавство» є 

ознайомлення студентів-іноземців з природними умовами та населенням 

України, з основними етапами історії українського народу, з українською 

культурою.  

Предмет вивчення дисципліни - навчальний матеріал, представлений у 

вигляді текстів з навчальних посібників, зазначених у програмі. 

Зміст - програма побудована з використанням сучасної методики 

викладання історії України, що використовує не тільки хронологічний принцип 

подачі матеріалу, а й зв'язок історичних етапів з подіями сучасності. 
 

Страноведение 

Целью обучения иностранных учащихся курсу «Страноведение» является 

ознакомление студентов-иностранцев с природными условиями и населением 

Украины, с основными этапами истории украинского народа, с украинской 

культурой.  

Предмет изучения дисциплины - учебный материал, представленный в 

виде текстов из учебных пособий, указанных в программе. 

Содержание - программа построена  с использованием современной 

методики преподавания истории Украины, использующей не только 
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хронологический принцип подачи материала, но и связи исторических этапов с 

событиями современности. 
 

Regional geography 

The purpose training of foreign students  in the course  "Regional geography" 

acquaintance foreign students with  natural conditions and population of Ukraine, the 

main stages of the history of the Ukrainian people, the Ukrainian culture.  

Subject - learning the material presented in the form of texts from the textbooks 

listed in the program. 

Content - The program is built using modern methods of teaching History of 

Ukraine, using not only the chronological principle of the material, but also links the 

historical stages of the events of today. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної 

роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 

Години 
у тому числі у тому числі 

Всього, 
годин 

С
ем
ес
тр
и

  

А
уд
и
то
р
н
і  

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і  

С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
об
от
а 

К
он
тр

. р
об

. 
(к
іл
ьк

.)
 

К
П

 / 
К
Р

 

Р
Г
Р

 

Іс
п
и
т 

(с
ем
ес
тр

) 

За
л
ік

 (
се
м
ес
тр

) 

72 2 48 6 42  24 3    2 

 
 

2.2. Зміст дисципліни за розділами 

1. Природні умови України. 

2. Населення України. 

3. Історія України. 

4. Історія Української культури. 

 

У зв’язку з тим, що заняття на підготовчому відділенні для іноземних 

громадян ХНАМГ у 2010/2011 навчальному році проводяться російською 

мовою (за бажанням слухачів), вивчення курсу краєзнавство, передбаченого 

програмою, пропонується здійснювати російською мовою. 

 
2.3. Лекційний курс 

 

№ ЗМІСТ Кільк. 
Год. 

1.  ВСТУП 1 
2.  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

Давнє населення на території України 
1 

3.  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Джерела формування української культури 

1 

4.  Національно-культурне відродження українського народу в XIX - на поч. 
XX ст. 

2 

5.  Культура України XX століття 1 

Всього: 
6 

год. 
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2.4. Практичні заняття 

ЗМІСТ Кільк 
год. 

1. ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНИ 

Природно-кліматичні зони. 

2 

Історичні землі та адміністративно-територіальний устрій України 2 

Господарство та економічні райони 2 

2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Походження та розвиток українського народу. Формування української нації. 

2 

Народ України: чисельність населення, національний склад населення України 2 

Українські традиції, звичаї та обряди 2 

Релігія в житті українців 

Контрольна робота № 1 

2 

3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 2 

Київська Русь 2 

Галицько-Волинська держава 2 

Українські землі у складі Литви і Польщі (друга половина XIV - перша половина 

XVII ст.) 

Контрольна робота № 2 

2 

Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII ст. 2 

Україна в другій половині XVII - XVIII ст. 2 

Українські землі в XIX - на поч. XX ст. 2 

Розвиток українських земель в новітні часи (1914 р. - поч. XXI ст.). Проголошення 

і розвиток незалежної української держави 

2 

4. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Джерела формування української культури 

2 

Культура Київської Русі 2 

Українська культура в Литовсько-Польський період (друга половина XIV - перша 

половина XVII ст.) 

2 

Культура України в другій половині XVI - XVIII ст. 2 

Національно-культурне відродження українського народу в XIX - на поч. XX ст. 2 

Культура України XX століття 

Контрольна робота № 3 

2 

Всього: 
42 

год. 
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2.5. Лабораторні роботи  

Не передбачені 

 
2.6. Індивідуальні заняття 

Не передбачені 

 
2.7. Самостійна навчальна робота студента 

 
ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Повторення матеріалу. Виконання домашнього завдання. 
2. Самостійне вивчення ряду теоретичних питань та підготовка до контрольних робіт. 
3. Підготовка до практичних занять. 

Всього: 24 години 
 

2.8. Засоби контролю 

1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння 

студентом теоретичного матеріалу, вміння формулювати запитання по 

темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання. 

2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення теми. Проходить у формі 

колоквіуму або контрольної роботи. Кожен студент отримує 

індивідуальне завдання, що включає теоретичне питання та практичне 

завдання. 

3. Підсумковий контроль 

Залік з країнознавства проводиться наприкінці терміну навчання. 

Оцінюється відповідь студента на залікові питання. Повне оволодіння 

студентом вивченого матеріалу здійснюється за допомогою 

додаткових запитань. 

 

2.9. Критерії оцінювання знань 

Оцінка знань студента відбувається за п’ ятибальною національною 

шкалою. 



 12 

«Відмінно» ставиться коли студент дає абсолютно правильну 

відповідь, без помилок інформаційного і комунікаційного характеру. 

«Добре» ставиться коли студент дає правильну відповідь, але 

мають місце помилки мовного характеру, тема розкрита неповно або 

не чітко. 

«Задовільно» ставиться коли тема розкрита неповно, порушено 

комунікаційний зв 'язок, логічність викладення. 

«Незадовільно» ставиться коли тема не розкрита. Студент не 

виконав завдання повністю або не може відповісти на питання. 
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3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко. - К.: Академія, 1999. - 568 с. 

2. Історія України / під. ред. В.А. Смолія. - К.: Україна, 1997. - 462 с. 

3. Плахтий И.С.История Украины: Учеб. пособие для поступающих в 

вузы / И.С. Плахтий, С.В. Шефель. - Х.: МП "Планета", 1992. - 102 с. 

4. Крутовая Л.Ф., Дроздова И.П., Золотарева И.Н., Соколова Г.П. 

Методические указания по русскому языку «Харьков и Слобожанщина». – 

Харьков. ХГАГХ, 1999. 

5. Пчельников Н. И. и др. Страна, в которой мы живём (страницы 

истории Украины): Методические указания для самостоятельной работы 

иностранных студентов подготовительного факультета–  Харьков: ХИИГХ, 

1992. 

6. Воронова Л.Н. Украина: Учеб. пособие для иностр. граждан 

подготов. отделения / Л.Н. Воронова. - Х.: ХДАК, 2002. - 64 с. 

7. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по 

курсу «Страноведение» для иностранных учащихся подготовительного 

отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических 

и биологических специальностей / И.В. Вальченко, О.Л.Лубяная, 

Т.А.Плотникова; под ред. И.В. Вальченко; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва – Х.: 

ХНАГХ, 2010. – 66 с. 
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