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№ з\п

Курс
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Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)
Цикл професійної підготовки

1

2

3

Джерела з історії
України

2

ІІ

3

Українська археографія

ІІ

4

Основи історичного
музеєзнавства

3

Назва дисципліни

Анотація дисципліни
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 південноруських 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 1917-1991 рр.; розвиток
археографії в Україні на сучасному етапі; науково-методичні 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»,
«Археологія». Зміст дисципліни: Музеєзнавство як наукова та навчальна
дисципліна, історія розвитку музейної справи в Україні та світі, класифікація
музеїв, теорія і практика музейної справи, нормативно-правова база музейної
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Основи
пам’яткознавства

Історія держави і права
України

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. Смуток Л. В.
Кредити ЄКТС – 5. 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.
Смуток Л. В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія держави і права України
досліджує причини виникнення і розвиток різних історичних типів та форм
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-
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Соціологія

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.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія.
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція
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.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство.
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.
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Кримінальне і
кримінальнопроцесуальне право
України

Методика використання
інформаційнокомунікативних
технологій у
професійній діяльності

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
видів злочинів,
передбачених
Особливою
Кредити характеристика
ЄКТС – 4. Вид окремих
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 блоксхем. 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
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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.
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Сімейне право України

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 6. 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.
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Господарське і
господарськопроцесуальне право

Кредити ЄКТС – 6. 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
Безпека життєдіяльності та Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма
основи охорони праці
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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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.

Трудове право України

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. соціології та
Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання політології
трудового права України; Трудові правовідносини;Колективні трудові
договори і угоди; Трудовий договір; Правове регулювання робочого часу
Правове регулювання часу відпочинку; Правове регулювання оплати праці;
Внутрішній трудовий розпорядок; Дисциплінарна та матеріальна
відповідальність працівників; Трудові спори.
Викладач: доц. к.юридич.н. Дмитришин Ю.Л., доц. к.юридич.н.
Копельців-Левицька Є.Д.
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Вікова
фізіологія
шкільна гігієна

Історичне краєзнавство

та

Кредити ЄКТС – 3. Вид заняття – лекції, практичні.
Анатомії,
Форма підсумкового контролю – залік.
фізіології та
Основа для вивчення .
валеологі
Зміст навчальної дисципліни: Онтогенез як життєвий шлях індивідуума
Закономірності росту і розвитку людини. Вікові особливості
функціональних систем людини і гігієнічні вимоги, які забезпечують їх
нормальний розвиток.
Гігієна навчально-виховного процесу і виробничої праці учнів. Гігієнічні
вимоги до проектування та устаткування приміщень і територій навчальних
закладів. Система профілактичних і соціальних заходів для збереження та
зміцнення здоров’я учнів. Профілактика
інфекційних захворювань.
Надання долікарської допомоги при травмах, отруєннях, ураженнях
електричним струмом та інших невідкладних станах людини.
Викладач : доц. канд. біол. наук Ковальчук Г.Я., викладач Лупак О.М.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового історії України
контролю::залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст
дисципліни: Вступ до історичного краєзнавства. Історичне краєзнавство в
системі історичної регіоналістики. Джерельна база історичного
краєзнавства. Становлення та розвиток історичного краєзнавства в Україні.
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Історія рідного краю

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового історії України
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст
дисципліни: Вступ до історії рідного краю. Давня Перемишльська земля
до часу виникнення держаних утворень. Перемишльська земля та
Галицько-Волинська держава. Перемишльська земля у складі польського
королівства (середина XIV – XVI ст.). Адміністративно-правовий статус
Перемишльської землі в Речі Посполитій (др. пол. XVI – XVIІІ ст.).
Пізньосередньовічні міста Перемишльської землі (XVIІ – XVIІІ ст.).
Перемишльська єпархія східного обряду: інституційний розвиток
церковної інфраструктури (XVIІ – XVIІІ ст.). Перемишльська земля у
складі Австро-Угорської імперії (кінець XVIІІ – початок XX ст.). Перебіг
подій Першої світової війни на теренах Перемишльської землі (1914 – 1918
рр.). Український національно-визвольний рух на теренах Перемищини у
міжвоєнний період (1918 – 1939 рр.). Перемишльська земля в період Другої
світової війни. Дрогобицька область УРСР (др. пол. 40 – поч. 50-их років
XX ст.). Входження Перемишльського повіту до складу ПНР. Радянське
Прикарпаття (60 – 80-ті рр. XX ст.). Дрогобицько-Самбірське Підгір’я в
період незалежності України. Відродження українських громад
Перемищини (90-ті рр. XX – поч. XXI ст.). Викладач: доц., к.і.н. Стецик
Ю.О.

Архівознавство

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Джерела з історії України»,
«Основи наукових досліджень». Зміст дисципліни: Національний архівний
фонд (НАФ). Класифікація документів НАФ. Формування Національного
архівного фонду. Архівне описування. Облік документів Національного
архівного фонду. Система науково-довідкового апарату до документів
НАФ. Архівна система та система архівних установ. Організація державних
архівів. Історія Архівної справи до кінця XVIIІ ст. Архіви та Архівна справа
в Україні в ХІХ – початку ХХ ст. Архівна справа в Радянській Україні та
часів незалежності. Архівна справа в Галичині у XVIIІ – першій половині
ХХ ст. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І.
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Геральдика і вексилологія
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Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни», «Історія України», «Історія середніх віків». Зміст
дисципліни: Геральдика і вексилологія як наукові історичні дисципліни.
Історіографія європейської і української геральдики і вексилології.
Теоретичні засади Геральдики: будова герба, щит, поділ щита, емалі і
метали, геральдичні фігури; шоломи і нашоломники, мантії і намети;
блазонування. Історія української національної символіки. Українська
радянська символіка. Територіальна геральдика. історія територіальних
гербів. сучасні обласні герби та їх створення. Муніципальна геральдика.
Корпоративна геральдика, родова і особова геральдика. Історія українського
прапорництва. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І.

Напрям підготовки 6.020302 Історія. Спеціалізація: Правознавство
Україна в Європі і світі
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Новітня
історія країн Європи і Америки». 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., к.іст.н.
Тимошенко О. П.
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Історія
війська

українського Кредити ЄКТС – 4 Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового історії України
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст
дисципліни: Організація княжого війська, флот княжих часів. Збройні сили
Гетьманської України. Організація козацького війська. Оборонні споруди
козаків. Флот України козацької доби. Українські військові формування в
Російській та Австрійській імперіях у XIX ст. Українські Січові Стрільці.
Військо Української Народної Республіки (1917  квітень 1918 р.).
Військове будівництво в Українській державі гетьмана П.Скоропадського.
Педагогічна етика
Кредити ЄКТС – 4. 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: доц., канд. філософ. наук Янко Ж. В.

Семестр

Курс

№ з\п

6.020301 Філософія

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Цикл професійно-практичної підготовки
ІV

7

Проблема людини в
українській філософії

ІV

7

Психоаналітичний
контекст художньої
творчості

ІV

7

Філософія марксизму

ІV

7

Проблема людини в

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія української культури.
Зміст
дисципліни:
Людина
як
об’єкт
філософствування
в
давньоукраїнській культурі. Ренесансно-гуманістичний образ людини у
філософській думці українського Відродження. Просвітницький ідеал
людини. Антропоцентризм філософії України в контексті відношення
«людина-нація» Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри
філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна західна філософія. Зміст
дисципліни: Вихідні засади психоаналізу. Феномен мистецтва у світлі
психоаналізу. Художня творчість як сублімація.. Викладач: доктор
філософських наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Філософія: буття,
життєдіяльність, свідомість», «Діалектика і теорія пізнання», «Німецька
класична філософія». Зміст дисципліни: Виникнення марксизму як
філософської та соціально-політичиої доктрини. Зміст проблеми людини у
працях К.Маркса. Особливості марксівського матеріалізму та діалектики.
Матеріалістичне розуміння історії. Соціально-політична доктрина
марксизму. Місце В.І.Ульянова (Леніна) в історії марксизму. Неомарксизм.
Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Возняк В.С.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного
Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені

епоху мас-медіа

ІV

7

Релігія New age і
формування культури
психічної діяльності

ІV

7

Тоталітаризм як
ситуація людини в ХХ
ст.

ІV

8

Релігійна філософія
ХХ ст.

контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна медіа система і її
відмінності від попередніх комунікативних систем. Зміст дисципліни:
Поняття епохи мас-медіа: визначальні характеристики і особливості.
Сучасна епоха як пост антропологічна ситуація. Людина як медіум
комунікативних систем. Перспективи людини у світі глобалізації..
Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія релігії Зміст дисципліни:
Визначення предметного поля і поняття «нових релігійних течій та рухів»
як проблема Генезис нових релігій (релігійності). Передумови виникнення і
розвиток від основ до наших днів. Особливості світогляду, функції,
структура нових релігійних течій та рухів Класифікації нових релігійних
рухів та їх історична динаміка. Тенденції і сценарії розвитку релігії в
сучасному світі.. Викладач:
кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
Стуканов М.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: : Сучасна західна філософія,
культура ХХ століття. Зміст дисципліни: Феномен тоталітаризму: сутнісні
ознаки та варіанти практичної реалізації. Феномен тоталітаризму у дзеркалі
антиутопії. Тоталітаризм як екзистенційний феномен. Осмислення
суперечностей і парадоксів тоталітаризму. Викладач:
доктор
філософських наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Лімонченко В.В..
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: :Культура середніх віків, історія
релігії. Зміст дисципліни: Релігія і філософія: методологічні і історичні
аспекти співвідношення. Специфіка релігійної свідомості у ХХ столітті.
Проблема співвідношення філософії і релігії на ґрунті католицизму.
Проблема співвідношення філософії і релігії на грунті протестантизму.
Проблема співвідношення філософії і релігії на грунті Православ’я.
Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Лімонченко В.В.

професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Сучасна наука про
будову світу
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Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: натурфілософські напрями
культури, шкільний курс фізики, астрономії та біології, німецька класична
філософія, природознавство.. Зміст дисципліни:. Матерія та форми її
існування. Основні фізичні уявлення. Класична механіка. Основи
термодинаміки:
онтологічна
проблематика
розділу.
Основи
електродинаміки: епістемологічні підстави наукового знання. Простір, час,
принципи відносності. Математичний апарат природознавства. Виникнення
Землі. Поява життя. Біосфера та ноосфера. Викладач: кандидат
філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Бурий А.Р.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: риторика, Соціологія, психологія.
Зміст дисципліни: Структура психіки та комунікація . Системний підхід до
аналізу комунікації. Невербальна комунікація. Форми, рівні та стилі
комунікації. Маніпуляції. Способи протистояння маніпулятивному впливу.
Конструктивна та деструктивна критика. Прийоми психологічного вплив.
Близькість. Принципи побудови продуктивних відносин.
Викладач:
старший викладач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича
Скотного Сеньо Т.Ю.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Теоретичні основи педагогіки.
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: кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Янко Ж.В.

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія релігії, Зміст дисципліни:
Релігія як соціальний феномен. Релігія, церква і суспільство. Основні сфери
суспільного вияву релігії. Релігія, культура і суспільство в контексті

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича

Філософії імені
професора
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Декан історичного факультету

сучасної глобалізації. Релігія і церква в українському суспільстві.
Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Бодак В.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, вікова і педагогічна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Становлення людини як предмет
філософії педагогіки. Філософія і педагогіка: методологічні аспекти історії
взаємозв’язку. Педагогіка як прикладна філософія. Викладач: доктор
філософських наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Возняк В.С.
Тимошенко Л.В.

Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

