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Факультет історичний
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
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№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

1

І

2

Основи історичного
музеєзнавства

2

І

2

Основи пам’яткознавства

Назва дисципліни

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Археологія». Зміст дисципліни: Музеєзнавство як наукова
та навчальна дисципліна, історія розвитку музейної справи в Україні та
світі, класифікація музеїв, теорія і практика музейної справи, нормативноправова база музейної справи в Україні, експозиційна робота, управління
музеями та їхня культурно-освітня діяльність, музейний менеджмент,
маркетинг та комерція, особливості організації та діяльності фондів
історичного музею, наукова каталогізація музейних експонатів та
правила їх зберігання, реставрації та охорони. Викладач: доц., к.іст.н.
Лазорак Б. О.
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Археологія». Зміст дисципліни: Історіографія та джерела
курсу «Основи пам’яткознавства України». Нормативно-правова база
пам’яткознавства ХІХ – початку ХХ ст. Пам’яткознавча діяльність в
українських землях у ХІХ ст. Становлення та розвиток пам’яткознавства
Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. Доля українських пам’яток на зламі
епох. Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у 1920 –1950-х рр.
Пам’яткознавство в Україні у 1950-1980-х рр. Пам’яткоохоронна діяльність
у незалежній Україні. Викладач: доц., к.іст.н. Лазорак Б. О.
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Джерела з історії України

4

ІІ

3

Українська археографія

5

ІІ

4

Історична географія

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Археологія». Зміст дисципліни: Основні теоретикометодологічні проблеми джерелознавства як галузі історичної науки.
Основні групи джерел з історії України. Джерела з історії Київської Русі та
південно-руських князівств (X - перша половина XIV ст.). Джерела з історії
України польсько-литовської доби. Джерела з історії Гетьманщини та
Слобожанщини другої половини XVII – XVIII ст. Джерела з історії України
ХІХ – початку ХХ ст. Основні групи та комплекси джерел з новітньої
історії України. Викладач: доц., к.іст.н. Лазурко Л. М.
Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Основи наукових досліджень». Зміст дисципліни:
Теоретичні засади археографії; становлення вітчизняної археографічної
культури (ХVIII – початок XX ст.); розвиток археографії в Україні у 19171991 рр.; розвиток археографії в Україні на сучасному етапі; науковометодичні засади підготовки археографічної публікації; методика виявлення
та відбору документів для публікації; методика відтворення та редагування
тексту документів; методика археографічного оформлення та видання
документів. Викладач: доц., к.іст.н. Лазурко Л. М.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Історія України», «Основи пам’яткознавства». Зміст
дисципліни: Вступ до історичної географії України (формування
предметного простору, структури, джерельної бази та розвиток історичкогеографічних студій, формування рельєфу і кліматичні коливання),
географія населення і господарства на території українських земель у
стародавні часи, українські землі в добу Середньовіччя, територія України у
ранньомодерний час, українські землі у складі Російської та Австрійської
імперій, українська держава від революції 1917 р. до революції 2014 р.
Викладач: доц., к.іст.н. Лазорак Б. О.
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4

Культурно-національні та
релігійні рухи на Сході
Європи у XVІ-XVІI ст.

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів». Зміст дисципліни: Європейські культурноісторичні процеси XVI ст. та їх вплив на Східну Європу. Реформація в
східнослов’янських землях Речі Посполитої. Культурно-національні рухи в
Україні та Білорусі. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. Київська
митрополія в XVI ст. Поширення католицтва та історія римської церкви.
Історичні передумови та укладення Берестейської унії. Російська
православна церква в XVI - XVIІ ст.
Викладач: проф., к.іст.н.
Тимошенко Л. В.
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ІІ

4

Історія держави і права
України

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія держави і права України соціології
та
досліджує причини виникнення і розвиток різних історичних типів та форм політології
держави і права, державних установ і найвищих інститутів права протягом
усієї історії українського народу, а також закономірності заміни одних
історичних типів держави і права іншими, виходячи з конкретних умов,
соціально-політичних, економічних і духовних чинників, властивих
українській дійсності.
Зміст дисципліни: «Історія держави і права України» як наука і навчальна
дисципліна. Стародавні держава і право на території України. Формування
ранньофеодальної державності у східних слов’ян. Держава і право
Київської Русі. Політико-правові інститути Русі у період феодальної
роздробленості та золотоординського панування. Державний механізм
Галицько-Волинського князівства. Державний лад і право на українських
землях Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі
Посполитої. Органи влади і право Запорізької Січі. Формування
української державності у період Визвольної війни 1648 – 1657 рр.
Державно-правові інститути Гетьманщини ІІ пол. XVII – XVIII ст.
Ліквідація автономного устрою України. Апарат управління українськими
землями в період панування Австро-Угорської та Російської імперій.
Боротьба за конституційну державність. Суспільно-політичний лад і право
у період відродження Української державності (1917 – 1920 рр.).
Виникнення і діяльність Західно-Української Народної Республіки (1918 –
1923 рр.). Радянська державність та право в Україні (1920 – 30-ті рр.).
Держава і право на західноукраїнських землях у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
Окупаційний режим на українських землях у період ІІ – ї Світової війни.
Боротьба за незалежну Українську державу і національне право у воєнні
роки. Радянська державність та право в Україні (1950 – 80-ті рр.).
Український правозахисний рух. Розбудова та розвиток сучасної
української держави і права. Викладач: к. іст. н., доцент Тиміш Л. І.

8.

9.

ІІ

ІІ

Політологія

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція політології
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в
Україні. Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система
суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні
системи. Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і
політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу.
Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси. Викладач: доц.,
к.і.н. Комарницький Я.М.

Соціологія

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна соціології
та
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. політології
Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і
проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система.
Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї .
Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії.
Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління.
Соціологія політики. Соціологія громадської думки. Викладачі: д. соц. н.,
проф. Щудло С.А.

4

4

10. ІІ

4

Кримінальне і
кримінально-процесуальне
право України

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права», соціології
та
конституційне право України. Зміст дисципліни: Поняття і завдання політології
кримінального права України. Кримінальний кодекс України як джерело
кримінального права. Злочин, його види та стадії. Співучасть у злочині.
Множинність злочинів. Злочинність. Склад злочину. Обставини, що
виключають злочинність діяння. Кримінальна відповідальність. Звільнення
від кримінальної відповідальності. Кримінальне покарання та його види.
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права.
Загальна характеристика окремих видів злочинів, передбачених Особливою
частиною Кримінального кодексу України.
Поняття і завдання кримінально-процесуального права України.
Кримінальне процесуальне законодавство. Докази і доказування. Досудове
розслідування. Судове провадження у першій інстанції. Судове
провадження з перегляду судових рішень. Особливі порядки кримінального
провадження. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження. Викладач: доц., к. юрид.н. Проць О.Є.

11. ІІ

4

Основи інформатики та
інформаційнокомунікативних технологій

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Теорфізики
контролю: залік. Основа для вивчення: «Інформатика». Зміст
дисципліни: Будова та основні елементи персонального комп'ютера.
Знайомство з клавіатурою. Тестуючі програми. Операційна система (ОС)
Windows. Вікна та дії з ними. Створення об'єктів (папок, файлів та ярликів)
та дії з ними. Програма - редактор MS Word. Створення документів.
Форматування тексту. Програма - редактор MS Word. Дії з фрагментами
тексту. Виготовлення блок-схем. Графічний редактор Paint. Редактор
PowerPoint. Створення презентацій. Електронні таблиці MS Exel. Структура
таблиці та основні типи даних. Створення електронного журналу.
Електронні таблиці М S Exel. Створення закритих тестів. Електронні
таблиці MS Exel. Створення відкритих тестів. Sony Sound Forge. Робота із
вуком. Перекладач Promt. Основні можливості програми. Переклад тексту.
Інтернет. Використання електронної пошти. Інтернет. Пошук інформації.
Підготовка матеріалу для створення мультимедійної доповіді уроку та
розробка його структури. Створення мультимедійного доповіді уроку.
Прилади статичної проекції. Мільтимедійний проектор та інтерактивна
дошка. MS Publisher. Створення веб-сайту та макету стінгазети. Викладач:
канд. фіз.-мат. наук, доц. Гольський В.Б.

Основи екології
12. ІІ

4

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Екології
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи природознавства. Зміст
дисципліни: Сучасна екологія - міждисциплінарна галузь знань. Розвиток
екології та її сучасні особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та
завдання екології. Системний підхід у науці та екології. Значення екології.
Основи аутекології. Екологічні фактори. Поняття середовища. Екологічні
фактори. Механізми дії екологічних факторів на живі організми та
закономірності пристосування. Основи популяційної екології. Поняття
популяції. Територіальні закономірності популяцій.
Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка популяцій.
Основи синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень організації
живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми. Функціональні
характеристики. Основні риси екосистеми. Класифікація та різноманітність
екосистем. Екосистемний підхід.
Вчення про біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення про
біосферу. Біосфера у розумінні В.Вернадського. Біосфера у розумінні
сучасних вчених. Структура та склад біосфери. Ноосфера.
Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний прогрес та
проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни глобальних
біосферних процесів.
Екологічні проблеми України та перспективи їх подолання. Першопричини
екологічних проблем України. Екологічні проблеми абіотичних
компонентів: атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель і грунтів.
Біологічне та ландшафтне різноманіття, охорона лісів, біобезпека.
Надзвичайні ситуацій та проблема відходів.
Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні проблеми
промислового комплексу. Екологічні проблеми агропромислового
комплексу. Екологічні проблеми транспорту. Екологічні проблеми
урбанізації та комунальної сфери. Екологічні проблеми військової
діяльності.
Екологічні
проблеми
рекреації.
Основи
економіки
природокористування. Проблеми збалансованого природокористування,
екологічної політики та природоохоронного управління. Викладач: доц.,
к.б.н.. Цайтлер М. Й.

6.020302 Історія. Спеціалізація: правознавство
шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

13.

III

5

14. III

5

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Основи пед. вимірювань та
моніторингу якості освіти

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: методика викладання історії, соціології
та
соціологія освіти. Зміст дисципліни: Поняття та категорії педагогічної політології
діагностики. Характеристики і типи педагогічних тестів. Форми тестових
завдань. Формування змісту педагогічного тесту. Технологія розробки
тестових завдань різних форм. Особливості побудови тестових завдань з
історії. Специфіка технологічного циклу розробки валідного педагогічного
тесту з історії. Комп’ютерні технології в тестуванні. Зовнішнє незалежне
оцінювання. Особливості підготовки учнів до виконання завдань ЗНО з
історії. Моніторинг в освіті. Національні системи моніторингу якості освіти.
Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження якості освіти.
Викладач: доц., к.політ.н. Зелена О.Я.

Сімейне право України

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія;
соціології
та
Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання політології
сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу, недійсність
шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим окремого
проживання; правовий режим майна подружжя; майнові правовідносини
батьків та дітей; зобов’язання подружжя по утриманню; визначення
походження дітей; особисті немайнові правовідносини батьків та дітей;
усиновлення; опіка і піклування; договір патронату та інші форми
влаштування дітей позбавлених батьківського піклування
Викладач: доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.

15

III

5

16

III

5

Господарське і
господарськопроцесуальне право

Охорона праці та
цивільний захист

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:теорія держави і
права, конституційне право, трудове право. Зміст дисципліни: Поняття та
система господарського права. Господарське законодавство. Правовий
статус суб’єктів господарювання. Правовий статус підприємства. Правовий
статус господарських товариств. Правове регулювання банкрутства.
Відновлення платоспроможності господарюючого суб’єкта. Правове
регулювання економічної конкуренції. Відповідальність в господарському
праві. Державна та комунальна власність в Україні. Правове регулювання
приватизації. Господарські договори. Правове регулювання біржової
діяльності в Україні. Поняття та система господарського процесуального
права. Досудове врегулювання господарських спорів. Учасники судового
процесу в господарському суді. Правове регулювання подання позову в
господарському процесі. Поняття позову. Елементи позову. Вирішення
господарських спорів у першій інстанції. Викладач: доц., к. юрид.н.
Дмитришин Ю.Л
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: «Безпека
життєдіяльності» . Зміст дисципліни: Загальні питання охорони праці.
Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління
охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною
праці. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань
охорони праці. Профілактика виробничого травматизму та професійних
захворювань. Основи фізіології та гігієни праці. Основи виробничої
безпеки. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Основи
цивільного захисту в Україні. Правові засади цивільного захисту населення
та територій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні
ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації соціального
характеру. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захист населення та
територій в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг та прогнозування
надзвичайних ситуацій. Викладач: канд. пед. наук, доцент Гущак Ж.М.

Правознавства,
соціології та
політології

Машинознавства
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III

III

III

Соціологія

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна соціології та
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. політології
Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і
проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система.
Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї .
Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії.
Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління.
Соціологія політики. Соціологія громадської думки. Викладачі: д. соц. н.,
проф. Щудло С.А.

Адміністративне право
України

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права, соціології та
конституційне право України. Зміст дисципліни: Публічне управління та політології
його види. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.
Адміністративно-правові відносини. Громадяни, об’єднання громадян,
державні службовці як суб’єкти адміністративного права України. Функції,
форми та методи державного управління. Адміністративний примус.
Адміністративна
відповідальність.
Адміністративно-процесуальна
діяльність. Забезпечення законності і дисципліни в публічному управлінні.
Правові основи управління економікою. Правові основи управління
соціально-культурною сферою. Управління адміністративно-політичною
діяльністю. Викладач: доц., к.юрид.н. Проць О.Є.

Політологія

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. соціології та
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція політології
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в
Україні. Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система
суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні
системи. Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і
політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу.
Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси. Викладач: доц.,
к.і.н. Комарницький Я.М.

5

6

6
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IV

7
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IV

7

22

IV

Економіка освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економіки
контролю: залік. Основа для вивчення: організаційно-економічний
механізм функціонування системи освіти. Зміст дисципліни: Освіта як
предмет економічного дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та
освіта. Фінансування системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт
господарювання. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів.
Викладач: к.е.н., доц. кафедри теоретичної та прикладної економіки
Пурій Г.М.

Культура ХХ століття

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Філософії
контролю: залік. Основа для вивчення:.історія світової та вітчизняної
культури. Зміст дисципліни: Соціальні та культурно-історичні
характеристики ХХ століття. Модерн і постмодерн як дві інтелектуальнокультурних парадигми ХХ століття. ХХ століття у світлі
культурфілософської думки. Смисл, місце та роль феноменів науки та
техніки у культурі ХХ століття. Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та
основні тенденції і напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін.
Викладач: проф., док. філософ. наук Лімонченко В.В.

Педагогічна етика

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Моральні засади педагогічної
діяльності. Зміст дисципліни: Педагогічна етика: предмет і специфіка.
Загальні засади педагогічної етики. Моральна свідомість особистості
педагога. Моральна самосвідомість особистості педагога. Моральні аспекти
взаємовідносин у «просторі освіти». Моральна культура спілкування:
специфіка і типологія. Актуальні моральні проблеми педагогіки в
сучасному суспільстві. Викладач: проф., канд. філософ. наук Здоровенко
В.В.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія.
Історія української культури. Зміст дисципліни: Вступ до предмету
«Історія мистецтв». Мистецтво арабо-мусульманського та африканського
культурних регіонів. Мистецтво індійського та далекосхідного культурних
регіонів. Мистецтво латино-американського та північно-американського
культурних регіонів. Мистецтво європейського культурного регіону.
Мистецтво слов’янських країн. Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І.
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Історія мистецтв
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Філософії

Культурології та
мистецької
освіти
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Історія
діаспори

української Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст
дисципліни: сутність суспільного феномену «українська діаспора».
Причини еміграції українців за кордон. Три хвилі масового переселенського
руху. Типологія основних діаспорних поселень. Структура української
еміграції. Розселення українців на американському континенті.
Демографічна ситуація, чисельність української діаспори в США, Канаді,
Аргентині, Бразилії, Венесуелі, Уругваї, Парагваї, Кубі та Мексиці. Участь
українців у політичному, суспільно-громадському, культурно-релігійному
житті країн континенту. Джерела та етапи розвитку української діаспори в
Західній Європі. Історія української діаспори в Центральній та Східній
Європі. Українська присутність в Азії та Африці. Характерні особливості
формування української діаспори в пострадянських державах. Основні
складові
сучасної політики української держави щодо діаспори.
Перспективи співробітництва і зв’язки з українцями зарубіжжя. Викладач:
доц., к.і.н. Попп Р.П.
Кіномистецтво
і Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
телебачення
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія.
Історія української культури. Зміст дисципліни: Кіно і телебачення як
синтетичні види мистецтва. Німе кіно. Розвиток звукового кіно.
Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 – 1994). Кіно і телебачення
(1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І.
Основи менеджменту
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Нової та
новітньої історії
України

Культурології та
мистецької
освіти

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Менеджменту
контролю: залік.
Викладач: ст. викладач Партика І. В.
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Соціологія освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України. Викладач: д. соц. н., проф. Щудло С.А.

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Всесвітньої
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і історії
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

8

8

Правознавства,
соціології та
політології
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IV

8
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IV

8
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IV

8

Філософія освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Філософії
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С.

Історія монастирів
києвохристиянської
традиції середньовічної та
ранньомодерної України
(X – XVIII ст.)

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції. Форма підсумкового контролю:
залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст дисципліни: Вступ.
Витоки ранньохристиянського аскетизму. Чернечі осередки доби
«київського» християнства (X – XIV ст.). Монастирі в період змагань за
автокефалію Київської митрополії та
між Флорентійською та
Берестейською уніями (XV – XVI ст.). Українські православні монастирі від
Берестейської унії до підпорядкування Московському патріархату та
поділів Речі Посполитої (XVІІ – XVIІІ ст.). Василіанські монастирі
Київської унійної митрополії (XVIІ ст.). Реорганізація монастирів
новоприєднаних унійних єпархій (кінець XVІІ – XVIІІ ст.). Повсякденне
життя середньовічного чернецтва. Маєтності та економічні засади
функціонування монастирів. Історія виникнення та діяльності провідних
чернечих осередків краю. Викладач: доц., к.іст.н. Стецик Ю. О.

Давньої історії
України та
спеціальних
історичних
дисциплін

Козацька держава (друга Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Нової та
половина ХVІІ  ХVІІІ ст.) контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст новітньої історії
дисципліни: джерела вивчення Української козацької держави другої України
половини ХVІІ – ХVІІІ ст.; Українська держава часів Богдана
Хмельницького; боротьба за Українську державність в період Руїни;
політика гетьмана Івана Мазепи по становленню Української козацької
держави; державотворча діяльність Пилипа Орлика; наступ російського
царату на права України у ХVІІІ ст.; причини занепаду Української
козацької держави. Викладач: доц., к.і.н. Медвідь О.В.
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IV

8

33

IV

8

Проблеми
становлення
Україні

соціального Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
молоді
в контролю: залік. Основа для вивчення: політологія, філософія, історія,
соціологія. Зміст дисципліни: Молодь як об’єкт соціологічного аналізу.
Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодь і
освіта. Становище молоді на ринку праці. Політичні орієнтації та
електоральна поведінка молоді. Соціальна девіація у молодіжному
середовищі. Державна молодіжна політика в Україні.
Викладачі: д. соц. н., проф. Щудло С.А.

Формування еліт та історія
шляхетського стану
Прикарпаття доби пізнього
середньовіччя (XIV–
XVIII ст.)

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції. Форма підсумкового контролю:
залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст дисципліни:
Історіографія та джерела вивчення шляхетських родів Перемишльської
землі XIV – XVIII ст.). Особливості формування шляхетського стану в
Прикарпатті (ХIV-XV ст.). Демографічні зміни серед дрібношляхетських
родів у XVІ ст. Територія розселення шляхти та структура шляхетського
гнізда XVІ ст. Соціокультурні зміни в середовищі православної шляхти
Перемишльської землі у XVІ ст. Шляхта в конфесійній боротьбі у
Перемишльській єпархії у XVІІ ст. Суспільно-політичні та господарські
зміни у XVІІ ст.. та їхній вплив на становище шляхетського стану
Прикарпаття. Шляхетська еліта Перемишльської землі у XVІІІ ст. Рядовий
шляхетський загал Перемишльської землі у XVІІІ ст. Викладач: доц.,
к.іст.н. Смуток І. І.

Правознавства,
соціології та
політології

Давньої історії
України та
спеціальних
історичних

6.030101 Cоціологія
шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)

Цикл професійної підготовки
54

ІІI

6

Кіномистецтво
телебачення

55

ІІІ

6

Сучасні медіасистеми

і Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Культурології та
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. мистецької
Історія української культури. Зміст дисципліни: Кіно і телебачення як освіти
синтетичні види мистецтва. Німе кіно. Розвиток звукового кіно.
Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 – 1994). Кіно і телебачення
(1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціологія масових комунікацій.
Зміст дисципліни: Поняття медіасистеми. Технології мас-медіа та
комунікативні технології. Становлення інформаційного суспільства.
Інформаційні революції. Концептуалізація нових медіа. Телебачення в
епоху глобалізму. Феномен Інтернету. Блоги в системі масових
комунікацій. Джерела інформації для сучасних мас-медіа.Викладач: проф.,
д.с.н. Щудло С.А.

Правознавства,
соціології
та
політології

56

ІІІ

6

Організація
дослідження

вибіркового Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення:. філософія, історія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Викладач: доц., к.т.н.
політології
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Інтерв'ю. Етичні
аспекти дослідження, що використовують в інтерв'ю. Інтерв'ю як методу
дослідження - основні методологічні, технічні та організаційні аспекти
інтерв'ю. Елементи теорії комбінаторики і теорії ймовірностей, що
необхідні для розуміння тактики формування вибіркової сукупності.
Генеральна і вибіркова сукупність: їх структура та характеристики. Зв'язок
вибірки з концептуальною програмою соціологічного дослідження.
Структура процесу формування вибіркової сукупності. Систематики
характеристик територіальних спільнот України та їх складових. Засоби
відбору. Обґрунтування проекту вибірки. Зв’язок вибірки з процедурами і
методами соціологічного дослідження. Викладач: доц., к.соц. н.
Гвоздецька Б.Г.

57

ІІІ

6

Якісні методи в соціології

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Кількісні та якісні підходи в соціологічному політології
дослідженні. Інтерпретативна соціологія: методологія та пізнавальні
можливості. Теоретичні основи якісної соціології. Основні види документів
та якісний аналіз інформації. Метод аналізу ситуацій (case study) і його
пізнавальні можливості. Глибинне інтерв'ю: теорія і технології. Фокусгрупові дослідження. Спостереження як метод збирання первинної
соціологічної інформації. Історичні дослідження - oral history; етнографічні
дослідження. Дослідження родинних спільнот та соціальної мобільності.
Використання якісних методів у гендерних дослідженнях. Підготовка звіту,
тлумачення та використання результатів дослідження. Викладач: доц.,
к.соц. н. Гвоздецька Б.Г.

Семестр

Курс

№ з\п

6.020301 Філософія
шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Цикл професійно-практичної підготовки
1.

ІІІ

5

Охорона праці та
цивільний захист

2.

ІІІ

5

Фантазія як рушійна сила
людської душі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: основи охорони праці. Зміст
дисципліни: Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні
законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система
управління охороною праці в організації. Травматизм і професійні
захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні
розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні проблеми
охорони праці у наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної
профілактики на галузевих об’єктах. Державний нагляд і громадський
контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного
випадку та професійного захворювання на виробництві. Викладач: канд.
техн. наук, доцент Фартушок І.М.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія світової та вітчизняної
філософії. Спеціальна аналітика філософії Канта у рецепції Мартіна
Гайдеггера. Концепція Ф.Т. Михайлова. Продуктивна уява (фантазія) як
рушійна сила людської душі Зміст дисципліни: Способи розуміння
природи продуктивної уяви (фантазії) в історії філософії та у сучасних
дослідженнях. Душа як конкретна реальність. Сили душі. Проблема causa
sui психічного. Людська чуттєвість як форма істинності і всезагальності.
Естетична природа продуктивної уяви (фантазії). Краса як спосіб
організації продуктивної уяви (фантазії). Уява як спосіб обґрунтування
особистісного самобуття. Місце і роль продуктивної уяви (фантазії) у
педагогічному процесі.
Викладач: професор, доктор філософських наук Возняк В.С.

Машинознавства

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

3.

ІІІ

6

Праця Гегеля
“Феноменологія духу”

4.

ІІІ

6

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Праця Гегеля «Феноменологія
духу».Зміст дисципліни: Вихідні засади формулювання гегелівської
концепції стосовно феноменології духу . Особливості філософії Гегеля
стосовно аналітики людського мислення та духовної реальності. Ґенеза
пізнавальних здатностей від чуттєвого сприйняття до розуму. Особливість
гегелівського трактування руху від свідомості до самосвідомості.
Феноменологія «нещасної свідомості» у Гегеля: її екзистенціальний зміст.
Викладач: професор, доктор філософських наук Возняк В.С.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою.
Викладач: доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Всесвітньої
історії

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
7

ІV

7

Економіка освіти

8

ІV

7

Педагогічна етика

9

ІV

7

Роль традиції в
постіндустріальному
суспільстві

10

ІV

8

Історія мистецтв

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: організаційно-економічний
механізм функціонування системи освіти. Зміст дисципліни: Освіта як
предмет економічного дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та
освіта. Фінансування системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт
господарювання. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів.
Викладач: кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та
прикладної економіки Пурій Г.М.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Моральнісні засади педагогічної
діяльності. Зміст дисципліни: Педагогічна етика: предмет і специфіка.
Загальні засади педагогічної етики. Моральна свідомість особистості
педагога. Моральна самосвідомість особистості педагога. Моральні аспекти
взаємовідносин у «просторі освіти». Моральна культура спілкування:
специфіка і типологія. Актуальні моральні проблеми педагогіки в
сучасному суспільстві.
Викладач: професор, кандидат філософських наук Здоровенко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціально-культурний простір.
Зміст дисципліни: Традиція і традиціоналізм як філософські категорії.
Проблема традиції в історії західноєвропейської філософії. Тенденції
розвитку постіндустріального суспільства. Постмодерн – фундаменталізм.
Традиціоналістська парадигма соціальної модернізації. Глобалізація і
культурна ідентичність. Консерватизм, традиція й онтологічна свобода
людини. Духовна традиція перед викликом секуляризації. Місце і роль
традиції як духовного феномена у вихованні особистості. Трансформація
цінностей у сучасному світі і традиція: проблеми адаптації в українському
суспільстві.Викладач: доцент, кандидат філософських наук Ткаченко О.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Мистецтво. Зміст дисципліни:
Первісне мистецтво, його синкретичний характер, основні здобутки.
Мистецтво древнього Сходу. Античне мистецтво. Візантійське мистецтво.

Економіки
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Григоровича
Скотного
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Освіта як набуття і
здійснення людської
свободи

Мистецтво Західноєвропейського середньовіччя. Мистецтво Відродження.
Особливості мистецтва бароко та класицизму. Мистецтво епохи
Просвітництва. Мистецтво XIX ст. Мистецтво ХХ ст.
Викладач: професор, кандидат філософських наук Здоровенко В.В
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст
дисципліни: сутність суспільного феномену «українська діаспора».
Причини еміграції українців за кордон. Три хвилі масового
переселенського руху. Типологія основних діаспорних поселень. Структура
української еміграції. Розселення українців на американському континенті.
Демографічна ситуація, чисельність української діаспори в США, Канаді,
Аргентині, Бразилії, Венесуелі, Уругваї, Парагваї, Кубі та Мексиці. Участь
українців у політичному, суспільно-громадському, культурно-релігійному
житті країн континенту. Джерела та етапи розвитку української діаспори в
Західній Європі. Історія української діаспори в Центральній та Східній
Європі. Українська присутність в Азії та Африці. Характерні особливості
формування української діаспори в пострадянських державах. Основні
складові
сучасної політики української держави щодо діаспори.
Перспективи співробітництва і зв’язки з українцями зарубіжжя.
Викладач: доцент, кандидат історичних наук Попп Р.П.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія і теорія християнства у
межах філософської рефлексії. Зміст дисципліни: Сутність християнського
вчення. Різня форми перекручення істини християнства в людській історії.
Сутність феномену секуляризації. Вплив секуляризації на християнське
бачення світу і становище людини.
Викладач: професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія філософської традиції
осмислення сутності свободи. Історія розуміння природи освіти. Зміст
дисципліни: Свобода у контексті онтології людського буття. Екзистенцій
ний вимір свободи. Тип освіти, що обмежує людську свободу.
Свободоцентрична концепція освіти. Дитинство як шлях освоєння

Скотного

Нової та
новітньої історії
України

Менеджменту
Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного
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Декан історичного факультету

дарованої свободи.
Викладач: професор, доктор філософських наук Возняк В.С.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України.
Викладач: професор, доктор соціологічних наук, Щудло С.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою.
Викладач: доцент, кандидат історичних наук Тимошенко О.П.
Тимошенко Л.В.

Правознавства,
соціології та
політології

Всесвітньої
історії

