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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів ЄКТС - 3

Рік
підготовки:
1-й

Загальна кількість годин - 90

Кількість модулів - 3

Семестр:
1-й

Тижневих годин
для денної форми навчання:

1-й
Лекції:

32

8

аудиторних -32

Практичні (семінарські):

самостійної роботи студента -58

-

Лаборатор
ні:
-

Вид підсумкового контролю:

Самостійна робота:

Форма підсумкового контролю:
58

82

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української
культури, як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з
огляду на те, що складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні
аспекти української культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки,
зокрема, мистецтво, науку, освіту, релігію тощо.
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни
формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

сприяє

Загальних компетентностей:
- Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- 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.

Спеціальних компетентностей:
- Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
- Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва,
популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.
Після вивчення курсу студенти будуть:
знати:
• концептуальні засади історії та теорії української культури;
• історію культури України, її місце у сучасному світі та Європі;
• головні напрями розвитку духовної культури України;
• історію становлення та розвитку окремих галузей української культури театру, музики, образотворчого мистецтва, архітектури
• міжкультурні зв’язки України з країнами Європи та світу;
• проблеми та перспективи розвитку української культури у сучасному
цивілізаційному процесі, вміти:
• збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний аналіз
та використовувати її у практичній діяльності;
• аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих дисциплін
багатий фактичний матеріал із історії української культури;
•
визначати можливості культурних запозичень відповідно до
національних інтересів України;
• чітко окреслювати предмет і завдання історії української культури
відповідно до інших соціально-гуманітарних наук.
3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ
Вивчення навчальної дисципліни «Історія України» сприяє
опануванню таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

OK 5 Філософія
Ок 6 Етика та естетика

Ок 7 Правознавство
ВБ 2 Культурологія/Історія мистецтв

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Відповідно до освітньої програми «Історія України», вивчення
навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої
освіти таких програмних результатів навчання (ПРИ):

Програмні результати навчання

Застосовувати теоретичні знання та навички в
редакторській/менеджерській/ лекторській/звукорежисерській
практичній діяльності
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з
музичного мистецтва

Шифр
ПРИ
ПРИ 11

ПРИ 15

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами
освіти після опанування навчальної дисципліни «Історія України»:
Очікувані результати навчання з
дисципліни
Застосовувати теоретичні знання та навички в
редакторській/менеджерській/ лекторській/звукорежисерській
практичній діяльності
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з
музичного мистецтва

Шифр
ПРИ
ПРИ 11

ПРИ 15

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з
навчальної дисципліни є:
- експрес-опитування;
- презентації виконаних результатів та досліджень;
- стандартизовані тести;
- іспит.
5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання
Форми контролю знань студентів;

- поточний;
- семестровий підсумковий (залік/екзамен).
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної
системи (ЄКТС -А, В, С, D, Е, FX, F).

Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної
підготовки із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого
матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних
навичок під час виконання завдань.
Критерії поточного оцінювання знань студентів
Усний виступ та
виконання
письмового
Критерії оцінювання
завдання,
тестування
3
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час усних
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває
зміст теоретичних питань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.
2
Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу.
Але при викладанні
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві
неточності та
незначні
помилки. Правильно вирішив
більшість тестових завдань.
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом.
1
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування)
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей,
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних
завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно
вирішив меншість тестових завдань.
0

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його
викласти, не
розуміє
змісту
теоретичних
питань
та практичних
завдань.
Не
вирішив
жодного тестового завдання.

Доповнення виступу:
2 бали — отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу,
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають
на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних положень даної теми.

1 бал - отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну
думку.

Суттєві запитання до доповідачів:
2 бали - отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і
конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми.
1 бал - отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають
додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається.
Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни
Вид діяльності
вищої освіти

здобувана

Кількість
Самостійна робота

8

Комп’ютерне тестування
при тематичному
оцінюванні
Модульна контрольна
робота
Залік

Змістовий модуль 1
Максимальна
кількість балів (сумарна)
24
10

-

10

1

6

Разом

50

Вид діяльності здобувана
вищої освіти
Кількість
Самостійна робота

5

Комп’ютерне
тестування
при тематичному
оцінюванні
Модульна контрольна
робота
Іспит

Змістовий модуль 2
Максимальна
кількість балів (сумарна)
15
10

-

10

1

15

Разом

50

Підсумковий семестровий контроль знань студентів
Підсумковий семестровий контроль проводиться з метою визначення
стану успішності здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання.
Підсумковий модульпий(семестровий) контроль знань студентів здійснюється

через проведення аудиторної письмової контрольної роботи або комп'ютерного
тестування.

Критерії семестрового оцінювання знань студентів

Рівні
навчальних
досягнень

100бальна
шкала

Відмінний

100...
90

Достатній

89....7
0

Задовільний

69...5
1

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
вільно володіє навчальним може
аргументовано
мате- ріалом, висловлює свої обрати
раціональний
думки, робить аргументовані спосіб
виконання
висновки, рецензує відповіді завдання
й оцінити
інших
студентів,
творчо результати
власної
виконує індивідуальні та практичної діяльності;
колективні
завдання; виконує
завдання,
самостійно
знаходить не
передбачені
додаткову інформацію та
навчальною
використовує
її
для програмою;вільпо
реалізації поставлених перед використовує
знання
ним
завдань;
вільно для
розв’язання
поставлених перед ним
використовує нові
інформаційні технології для завдань
поповнення власних знань
вільно володіє навчальним
матеріалом,
застосовує за зразком самостійно
практичні
знання
на
практиці; виконує
узагальнює і систематизує завдання, передбачені
навчальну інформацію, але програмою; має стійкі
виконання
допускає незначні огріхи у навички
порівняннях, формулюванні завдання
висновків,
застосуванні
теоретичних
знань
на
практиці
володіє
навчальним має елементарні,
нестійкі
навички
матеріалом
поверхово,
фрагментарно,
па
рівні виконання завдання
запам’ятовування відтворює
певну частину навчального
матеріалу
з
елементами
логічних
зв’язків,
знає
основні поняття навчального
матеріалу

Незадовільни
й

50...2
6

Неприйнятни
й

25...1

має фрагментарні знання
(менше
половини)
при
незначному зага- льному
обсязі навчального мате
ріалу; відсутні сформовані
уміння та навички; під час
відповіді
допускаються
суттєві помилки
студент
не
володіє
навчальним матеріалом

планує
та
виконує
частину завдання за
допомогою
викладача

виконує
лише
елементи завдання,
потребує постійної
допомоги викладача

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Зміст навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

«Витоки та передумови української культури»
Тема

1.

і

Предмет

завдання

курсу

України

«Історія

та

української культури

Предмет, завдання та структура курсу «Історія української культури».

Наукове визначення поняття «культура». Культура і цивілізація. Основні підходи
до вивчення феномену культури у сучасній культурології (еволюціоністський,

соціологічний, антропологічний, циклічний та ін.). Духовна та матеріальна

культура. Світова та національна культура. Основні функції культури.
Проблема періодизації української культури. Культурологічна думка України.
Ключові слова: культура, культурологія, Україна.

Тема

2.

Витоки

української

держави

та

передумови

формування української культури

Матеріальна культура первісної доби (палеоліт, мезоліт, неоліт).
Неолітична

революція.

Мистецтво та релігія

первісності

(анімізм,

фетишизм, тотемізм, магія). Трипільська культура та її особливості.

Культура кіммерійців.
Культура скіфської доби. Мистецтво та релігійні вірування сарматів.

Культура

античних

міст-держав

на

території

України.

Проблема

походження слов’ян, зарубинецька та черняхівська культури. Релігійні

вірування та міфологія східних слов’ян.
Ключові слова: матеріальна культура, первісна доба, неоліт, трипільська культура,
міфологія, слов’яни.

Тема

3. Становлення державності на теренах України.

Культура

Київської

Русі

та

Галицько-Волинського

князівства.

Проблема становлення державності у східних слов’ян. Культура Київської
Русі крізь призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа,

Близький Схід). Християнізація Русі та її значення для розвитку української
культури. Формування соціальної структури та політичної влади. Церква як

рушійна сила культурного розвитку Київської Русі. Загальна характеристика
мистецтва Київської Русі (архітектура. літописання, музика, живопис та театр).

Соціально-політичні

та

культурні

особливості

Галицько-Вошінського

князівства. Освіта, наука, архітектура та образотворче мистецтво Галицько-

Волинської держави (XII- серединаXIV ст.).
Ключові слова: слов’яни, державність, Київська русь, мистецтво, Галицько-

Волинське князівство, освіта, наука, архітектура.
Тема 4. Литовсько-польська доба, українська культура 14-17 ст.
Інкорпорація українських земель до складу Литви та Польщі. Соціально-

економічний розвиток України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення
селян). Соціальна структура населення України XIV — XVII ст. (шляхта, селяни,

міщани, духовенство). Поява козаціва та його значення для розвитку української
культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Розвиток освіти
та книгодрукування. Релігійні процеси в Україні в умовах протистояішя
Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію, рух братств, Берестейська

унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою). Полемічна
література Становлення української культури XIV - середини XVII ст. як

синтез

здобутків візантійської та західноєвропейської культур (архітектура,

образотворче мистецтво, музика та театр).

Ключові слова: інкорпорація, Литва, Польша,Україна, соціальна структура
населення, унія, культура.

Тема 5. Культура українського барокко
Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата
автономії України в умовах політики централізації Російської імперії. Початок
інтеграції української козацької старшини та духовенства у соціально-політичне
та духовне життя Російської імперії. Українське барокко як нове світовідчуття
і нове мистецтво. Формування ідсологеми «Київ - другий Єрусалим» та її
значення для розвитку національної та релігійної самосвідомості. Київський
культурний центр. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського
бароко (архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній
геній Старої України.
Ключові слова: Україна, автономія. Російська імперія, козацтво, барокко,
мистецтво, історична самосвідомість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

«Національне відродження України та українська культура 19початку 20 ст. Сучасна Україна.»
Тема 6. Національне відродження в Україні наприкінці 18- в

середині 19 ст.
Причини,

передумови

та

періодизація

українського

національного

відродження. Вплив ідей романтизму на українську культуру. Слобожанщина- центр
національного відродження України. «Історія Русів». «Енеїда» І. Котляревського.

Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська
трійця». Процес націоналізації української греко-католицької церкви. Кирило-

Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко ідеолог модерної Україні.
Ключові слова: національне відродження, романтизм, Слобожанщина,

націоналізація, церква, Україна
Тема 7. Соціально-економічний і політичний розвиток України
та українська культура в другій половині 19 - на початку 20 ст.

Реформи 1860-1870-х років у Російській імперії та їх вплив на соціально-

економічний та політичний розвиток України. Промисловий переворот,
урбанізація та початок руйнування традиційного села. Зародження націоналізму.

Громадівський рух. Галичина - український П’ємонт. Роль Івана Франка у
національно-культурному русі. Михайло Грушевський і його роль у розвитку
української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського

мистецтва (література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в

українській культурі кінця XIX - початку XX ст.

Ключові слова: реформи, Російська імперія, Україна, село, урбанізм,
національна культура, мистецтво, традиція, модерн, реалізм, націоналізм, громадській

рух.
Тема 8. Україна та українська культура за радянської доби
Лютнева революція в Петрограді та спалах національно-політичного

відродження в Україні. Центральна Рада. Боротьба за незалежність У країни. Процес
зростання національної свідомості «із селян до нації». Формування ідеї соборної

України. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української

національної школи. Національно-культурна політика Гетьманату. Створення
української вищої школи. Українська Академія Наук. Д. Баталій, А. Кримський, Ст.
Смаль-Стоцький, В. Вернадський, М. Туган-Барановський. Видавнича справа.

Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви. Політика «українізації»
та її вплив на українську культуру 20-30-х років .XX ст. Розвиток освіти та ліквідація

неписьменності. Літературний процес та М. Хвильовий. Український театр Леся

Курбаса. Сталінський терор та його наслідки для української культури. Культурні
орієнтації українського націоналізму. Розвиток культури України під час Другої

світової. Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру.
Вплив реалізації політики «перебудови» н а українську культуру.
Ключові

слова:

революція,

політика,

культура,

автокефалія, церква,

українізація, терор, націоналізм, війна, освіта, jriieparypa, дисидент, перебудова
Тема 9. Здобуття Україною незалежності. Розвиток культури в

незалежній Україні.
Риси нової соціокультурної дійсності. Проблема типології української
національної

культури.

Фактори

зростання

національної та

культурної

самосвідомості.
Перспективи

розвитку

української

культури

у

сучасних

умовах.

Українська культура у ситуації постмодернізму (література, образотворче

мистецтво, театр, кіно, музика). Специфічні риси українського постмодерну.

Проблеми розвитку української культури у контексті глобалізації та ідеології

глобалізму. Секуляризаційні процеси і їх вплив на українську культуру.
Українська церква і релігія у ситуації постмодернізму. Культура української

діаспори кінця XX - початку XXI ст.

Ключові слова: сопіокультурпа дійсність, національна культура, типологія,
самосвідомість, постмодернізм, глобалізм, церква, релиза, діаспора.

6.2. Структура навчальної дисципліни
Розподіл годин
між видами
робіт
Аудитория:

Змістовий модуль 1
«Витоки та передумови української культури»
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія
10
4
України та української культури
Тема 2. Витоки української держави та
4
10
передумови
формування української культури.
Гема 3. Становлення державності на теренах
4
10
України.
Культура
Київської
Русі
та
Галицько- Волинського князівства.
Тема 4. Литовсько-польська
доба,
10
4
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культура 14-17 ст.
Тема 5. Культура українського барокко
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Змістовий модуль 2
«Національне відродження України та українська культура 19початку 20 ст. Сучасна історія України»
4
Тема 6. Національневідродженняв
10
6
Україні
наприкінці 18- в середині 19 ст.
4
6
10
Тема 7. Соціально-економічний і
політичний розвиток України та
українська культура в другій
половині 19 - на початку 20 ст.
- - 12
20 8
Разом
- - 8
Тема 8. Україна та українська культура за 10 2
радянської доби.
10 2
8
Тема 9. Здобуття Україною незалежності.
Розвиток
культури в незалежній Україні.
- - 16
20 4
Разом
- 58
32
90
Усього

6.3. Самостійна робота

№
з/

Назва теми

Кількість
годин
заочна
денна

п
1
2

Предмет і завдання курсу «Історія України та
української культури
Витоки української держави та передумови
формування української культури.

6

10

6

10

6

10

6

8

6

10

Україні

6

10

і політичний

6

8

8

8

8

8

58

82

3

4

Становлення державності на теренах України.
Культура Київської Русі та Галицько- Волинського
князівства.
Литовсько-польська
доба, українська
культура 14-17 ст.

5

Культура української о барокко.

6

Національне
відродження в
наприкінці 18- в середині 19 ст.

7

Соціально-економічний

розвиток України та українська культура в
другій

половині 19 — на початку 20 ст.
8

Україна та

українська

культура за

радянської доби.
9

Здобуття Україною незалежності. Розвиток
культури в незалежній Україні.
Разом

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ
ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
(у разі потреби)
Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти.

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна (базова) література:
1. Висоцький О. Ю. Історія української культури : Навч.

посібник

/ О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.

2.

Історія української культури / За ред. О. Павлова. - К.: Центр учбової

літератури, 2012. - 368с.
3.
Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 1. Українська культура XIX
ст./А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. - К.:Наукова думка, 2008. 1008 с.
4.

Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 2. Українська культура

XIX ст./А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. - К.: Наукова думка, 2005.

-1294 с.
5.

Культурологія : українська та зарубіжна культура. Навч. посібник І І.

Зязюн, В. Семашко та ін.; Ред. М. М. Закович. - К.: Знання. 2007. - 567 с.
6.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч. посібник І

За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. - Львів : Світ, 2005. - 568 с.
7.

Українська культура в європейському' контексті І Ю. П. Богуцький. -

К.: Знання, 2007. -680 с.
8.

Шсйко В. М. Історія української культури : Навч. посібник

/ В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - К. : Кондор, 2006. - 264 с.

9.

Нариси з історії української культури : архітектура, образотворче

мистецтво, музика, театр, кіно / М. Ваврух, Р. Гавалюк. - Львів : Світ, 2018.

- 224 с.
10.

Нарис історії культури України / М. В. Попович. - 2-ге вид., допов.

- Київ : АртЕк, 2017. - 730 с.

11.

Історія української культури: європейський контекст: навч. посіб. /

П. В. Вербицька, І. Я. Хома; Нац. ун-т «Львів, політехніка». — Львів: Вид-

во Львів, політехніки. 2015. — 301 с.
12.

Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О.

Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : ІПіЕНД їм. І.Ф. Кураса, 2015. -496 с.

13.

Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір І Я.

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН
України, 2015. -496 с.
14.

Передерій І.Г.

Історія українськоїкультури:

навч.

посіб. для

студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання /
І.Г.Передерій, О.В.Тєвікова, А.В.Нарадько; за ред. І.Г.Передерій. - Полтава:

ПолтНТУ, 2015.-274 с.

Допоміжна:
1. Веселовська Г. 1. Український театральний авангард / Г. І. Веселовська.
- К. : Фенікс, 2010. - 368 с.
2. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (18561886) І Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. - 632 с.
3.
Ермакова Н. Березільська культура: Історія, досвід І Н. Єрмакова.
- К. : Фенікс, 2012. -512 с.
4. Забужко О. Notre Dame

d’Ukraine

:

Українка

в

конфлікті

міфологій І О. Забужко. - К.: Факт, 2007. - 640 с.
5.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст :

франківський період / О. Забужко. - К. : Факт, 2009. - 156 с.

6.

Забужко О. С. Шевченків міф України. Спроба філософського

аналізу / О. Забужко. - К. : Факт, 2009. - 160 с.

7.

Наєнко М. К. Художня література України : Від міфів до модерної

реальності. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.
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протокол №___ від «____ »__________ 20____р.

Завідувач кафедри______________________
(підпис)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р.

(Прізвище ініціали)

без змін; зі змінами (Додаток___ ).
(потрібне підкреслити)

протокол №___ від «____ »__________ 20___ р.

Завідувач кафедри______________________
(підпис)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р.

(Прізвище інііііа.пі)

без змін; зі змінами (Додаток----- ).
(потрібне підкреслиш)

протокол №___ від «____ »__________ 20____р.

Завідувач кафедри_______ ______________

