
АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Рівень вищої освіти  другий (магістерський) рівень вищої освіти    

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Додаткова спеціалізація: правознавство  

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗПН.01 Іноземна мова за професійним спрямуванням 
Мета: поглиблене вивчення англійської мови для володіння нею на фаховому рівні, формування 

комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і писемній 

формах. 

Предмет: лексико-граматичні й комунікативні особливості англійської мови, яку вивчають у проекції 

на конкретну спеціалізацію студентів для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищі, а також види сучасних ділових паперів, оформлених 

англійською мовою. 

Результати навчання: 

Знання: 

 мовних та немовних засобів для продукування власних висловлювань 

Уміння: 

 знаходити необхідну інформацію з інформаційних джерел відповідно до проблеми дослідження, 

застосовуючи іноземну мову 

Здатності: 

 реалізовувати комунікативні наміри на письмі, застосовуючи елементи соціокультурної та 

соціолінгвістичної компетенцій; 

 спілкуватися іноземною мовою у різних мовленнєвих ситуаціях. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Іноземна мова”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: залік. 

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ППН.01 Психологія педагогічної діяльності 
Мета: засвоєння студентами знань про соціально-психологічні характеристики педагогічної 

діяльності та особистості педагога, про професійні компетенції та особистісні здатності педагога; 

ознайомлення з способами аналізу, діагностики та застосування найпростіших способів корекції 

педагогічної діяльності вчителя; формування здорового стилю педагогічної діяльності. 

Предмет: основні тенденції і психологічні принципи сучасної освіти, психологічні особливості 

педагогічної діяльності, індивідуальний стиль педагогічної діяльності, професійні  компетенції та 

особистісні здатності  вчителя, особистісно-професійний розвиток вчителя. 

Зміст: Освіта як предмет професійної діяльності педагога. Особливості, мета, завдання та зміст 

педагогічної діяльності. Психологічна структура та моделі педагогічної діяльності. Індивідуальні 

стилі педагогічної діяльності. Здоровий стиль педагогічної діяльності. Професійні компетентності 

педагога. Особистісні здатності педагога. Програма та методи особистісно-професійного розвитку 

та самовдосконалення педагога.     

Результати навчання: 

Знання: 

 психологічних основ педагогічної діяльності (зміст, структуру, функції  педагогічної  діяльності, 

стилі педагогічної діяльності,  особливості формування індивідуального стилю педагогічної 

діяльності, здорового стилю педагогічної діяльності, складові професійної компетентності 

педагога,особистісні здатності педагога, шляхи та  методи особистісно-професійного розвитку та 

самовдосконалення педагога). 

Уміння:  



 аналізувати отримані знання з метою їх використання при організації педагогічного процесу у 

школі; 

 аналізувати теоретичні та методичні аспекти педагогічної діяльності; 

 складати професіограму;  

 складати програму та підбирати адекватні методи особистісно-професійного розвитку. 

Здатності: 

 організовувати власну педагогічну діяльність, формувати здоровий стиль педагогічної 

діяльності;  

 планувати (моделювати) перспективи професійного зростання;  

забезпечувати особистісне і професійне  самовдосконалення. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Психологія”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: залік. 

 

ППН.02 Школознавство 
Мета: ознайомити студентів з основними адміністративно-нормативними засадами діяльності 

освітніх закладів, особливостями методичної роботи, організацією роботи з батьками вихованців, 

проаналізувати можливості співпраці з громадськими організаціями. 

Предмет: нормативно-правові засади організації педагогічної взаємодії працівників школи, 

методика організації співпраці з громадою, родинами вихованців, іншими освітніми закладами. 

Зміст:  Принципи управління навчально-виховним закладом. Адміністративно-посадові обов’язки 

дирекції школи. Планування та облік роботи школи. Організація діяльності методичної роботи в 

школі. Школа молодого вчителя. Наставництво. Організація та діяльність самоврядування у 

школі. Співпраця з громадськими освітніми організаціями.  Організація співпраці школи з 

родинами вихованців. Методика проведення психолого-педагогічних консиліумів. Науково-

методична робота з підвищення кваліфікації освітніх працівників.  Просвітницька робота в школі. 

Застосування інноваційного досвіду  в практиці діяльності школи. 

Результати навчання: 

Знання:  

 основних понять, принципів організації професійної діяльності в шкільному колективі; 

 вимог нормативно-правової, програмної, методичної документації; 

 використання у професійній діяльності міжпредметних  знань з людинознавчих дисциплін; 

 гуманістичних норм поведінки педагога у професійній взаємодії; 

 сутності основних принципів педагогічної етики у співпраці з колегами, батьками вихованців. 

Уміння: 

 використовувати результати діагностичних обстежень дітей для налагодження позитивних 

взаємин у навчально-виховній діяльності; 

 створювати власний педагогічний імідж на основі принципу гуманізму; 

 здійснювати проектну педагогічну діяльність щодо власного саморозвитку; 

 прогнозувати результативність впровадження інноваційних виховних методик для створення 

сприятливих умов в дитячому колективі; 

 визначати найпоширеніші особистісно орієнтовані педагогічні технології;  

 моделювати педагогічні ситуації і шукати можливі шляхи їх розв’язку. 

Здатності: 

 планувати освітню та виховну роботу у процесі професійної підготовки на основі принципів 

гуманізму та дитиноцентризму; 

 критично аналізувати кращий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо застосування інновацій в 

організації діяльності школи; 

 усвідомлювати мотиви власних дій у професійній діяльності; 

 здійснювати процес самовиховання; 

застосовувати проблемно-дослідницький підхід до організації діяльності з вихованцями, їхніми 

батьками, колегами на основі «суб’єкт-суб’єктних» взаємин. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Педагогіка”. 



Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППН.03 Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень 
Мета: використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати в майбутніх магістрів 

знання про основні проблемні та дискусійні питання історії Княжої доби, погляди і напрямки 

основних історичних шкіл, їх еволюцію і стан історичних досліджень цих питань на початок 

ХХІ ст.  

Предмет: середньовічний період в історії Східної Європи: зародження державності та її типологія, 

особливості процесу формування й розвитку структури суспільства; вплив на державне та 

політичне життя регіонів у IX – кінці XV ст., історія церкви як інституції, культура суспільства 

крізь призму пам’яток.  

Зміст: Джерела до історії Княжої доби та їх класифікація, характеристика історіографічних 

оглядів; літописи та історія літописання (нові знахідки), проблеми: утворення давньоруської 

держави, феодальна структура суспільства, запровадження християнства та історія церкви як 

інституції (оригінальні церковні джерела періоду), літературні джерела та їх значення для 

реконструкції історії та культури (на прикладі «Слова о полку Ігоревім»), теорії містотворення та 

історія міст Київської Русі (приклад Києва, Великого Новгорода, Львова), дискусії довкола 

спадщини цивілізації княжої доби. 

Результати навчання: 

Знання: 

 загальних основ методології історичної науки, з акцентуванням історії княжої доби. 

 особливостей розвитку української медієвістики як науки; 

 домінуючих методологічних уявлень та історіософських поглядів;  

 корпусних публікацій літописів, документальних та археологічних джерел. 

Уміння: 

 логічно будувати структуру наукового дослідження, застосовувати відповідні методи його 

реалізації, здійснювати кількісно-якісну інтерпретацію отриманих результатів; 

 здійснювати аналіз праць фахівців з історії Київської Русі будь-якого періоду; 

 застосовувати елементи зовнішньої та внутрішньої критики літописів;  

 інтерпретувати історичні факти та явища з історії Київської Русі, акцентуючи на їх 

неоднозначності та поліваріативності. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання з  дискусійних проблем середньовічної історії України, набутий 

компендіум компетентностей щодо розуміння  історіографічних напрямів та національних 

наукових шкіл, внеску конкретних істориків (передовсім вітчизняних) в розробку проблеми, для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів;  

 критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел періоду Київської 

Русі та визначати перспективні напрямки дослідження; 

 використовувати науковий матеріал при веденні наукових дискусій зі складних питань періоду 

Княжої доби; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії Київської Русі та презентувати його 

результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППН.04 Методика навчання історії у старшій школі  
Мета: вивчення особливостей навчання історії у старшій школі, формування  практичних умінь і 

навичок професійної діяльності вчителів історії. 

Предмет: засади методики навчання історії у старшій школі, підготовка студентів до професійної 

діяльності; організаційні форми, моделі, технології, системи, засоби і методи навчання історії у 

старшій школі. 



Зміст: Методика навчання історії у старшій школі як предмет. Вчитель історії, його права та 

обов’язки. Історична освіта у старшій школі. Методичні засади роботи вчителя історії у старшій 

школі. Організаційні форми навчання історії у старшій школі. Інноваційне навчання історії. 

Система контролю за навчальними досягненнями учнів у старшій школі. 

Результати навчання: 

Знання: 

 завдань, засад, пріоритетів, принципів, основного змісту історичної освіти в умовах профільного 

навчання у старшій школі; 

 категорій та понять (лекція, семінарське заняття, практичне заняття, колоквіум, самостійна 

робота учнів, консультація, науково-дослідницька робота учнів, інноваційні технології навчання 

історії);  

 організаційних форм навчання історії, шляхів, способів та умов їх рентабельної адаптації до 

навчального процесу у старшій школі;  

 шляхів трансформування та адаптації передового педагогічного досвіду та інноваційних 

технологій у процес навчання історії; 

 професійних вимог до вчителя історії у старшій школі. 

Уміння: 

 складати календарно-тематичне планування з історії у старшій школі; 

 володіти сучасними методами навчання у старшій школі та методикою організації самостійної, 

науково-дослідницької роботи учнів; 

 методично правильно застосовувати сучасні засоби, методи та технології формування 

історичного і критичного мислення, компетентностей учнів; 

 застосовувати сучасні форми навчання історії у старшій школі, володіти методикою організації 

лекційних, практичних, семінарських та інших видів занять; 

 володіти інноваційними та інформаційними технологіями  навчання історії у старшій школі; 

 володіти методикою організації контролю навчальних досягнень учнів у старшій школі та 

методами підготовки учнів до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 проводити аналіз й узагальнення педагогічного досвіду;  

 володіти методикою організації і проведення різних форм позакласної роботи з учнями, 

враховуючи специфіку профільного навчання у старшій школі. 

Здатності:  

 застосовувати у професійній діяльності вчителя історії у старшій школі набуті історичні та 

дидактичні знання, уміння, компетентності; 

 використовувати сучасні методи, форми, системи, моделі, інноваційні технології навчання історії 

учнів старшої школи відповідно до профілю навчального закладу; 

 проводити дослідження з дидактики навчання історії; 

використовувати передовий педагогічний досвід вчителів-практиків у власній професійній 

діяльності. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Шкільний курс історії та методика його навчання”, “Педагогіка”, “Психологія” та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти “Психологія педагогічної діяльності”, 

“Школознавство”.  

Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППН.05 Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ ст. 
Мета: вивчення сукупності фактів подій і явищ історії країн  Центральної Азії і Кавказу на основі 

аналізу джерел і дослідницької літератури. 

Предмет: з’ясування ролі і місця центральноазіатських країн і кавказького регіону в світовому 

історичному процесі; історичних зв’язків народів Центральної Азії і Кавказу; культурно-

релігійних традицій як основи цивілізаційного фундаменту центральноазіатських та кавказьких 

суспільств. 

Зміст: курс хронологічно охоплює історію (ретроспектива і коротка характеристика) народів 

цього регіону від античного світу до сучасності. Особлива увага акцентується на передісторії 



конфлікту інтересів у пострадянській Центральній Азії і на Кавказі та розгляді питань пов’язаних з 

підвищенням інтересу наддержав до регіону сьогодні. 

Результати навчання: 

Знання: 

 геополітичного положення Центральної Азії і Кавказу на сучасному етапі; 

 географічних, історичних, етнічних і соціокультурних особливостей регіону;  

 основних тенденцій політичного і соціально-економічного розвитку держав Центральної Азії у 

ХХ – на початку ХХІ ст.;  

 проблем регіональної безпеки; 

 проблем і можливостей центральноазіатської інтеграції; 

 понять і категорій (глобалізація, династія, імперія, екстремізм, сепаратизм, наднаціональні 

ідеології, панісламізм, тюркізм і пантюркізм, державно-національна ідеологія, ідеологія 

національного прагматизму, держави «правлячих ідеологій», релігійний екстремізм 

(радикальний іслам)); 

 періодизації, джерельної бази та історіографії новітньої історії Центральної Азії і Кавказу;  

 цивілізаційних взаємовпливів Сходу і Заходу. 

Уміння: 

  розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії новітньої історії країн Центральної Азії і 

Кавказу, давати характеристику джерельної бази, хронології та періодизації; 

  згідно з пануючими в сучасній історіографії методологіями та дослідницькими техніками 

інтерпретувати корінні проблеми розвитку країн Центральної Азії і Кавказу; 

 виділяти в історії країн Центральної Азії і Кавказу ключових проблеми: вплив природних і 

соціокультурних чинників на економіку та культуру, періоди розквіту і занепаду, політичні і 

соціальні процеси, сформовані під зовнішнім впливом; 

 характеризувати досягнення і втрати країн Центральної Азії і Кавказу у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст.; 

 аналізувати взаємовідносини України з державами Південного Кавказу у ХХ – на початку 

ХХІ ст. 

Здатності: 

 застосовувати набуті історичні знання та вміння з ключових проблем історії Центральної Азії та 

Кавказу у ХХ – на початку ХХІ ст. для формування відповідних знань та вмінь учнів; 

  оперувати навичками аналізу сучасних інтеграційних процесів в регіоні Центральної Азії і 

Кавказу;  

 володіти методиками прогнозування політичних та інтеграційних процесів в регіоні Центральної 

Азії і Кавказу; 

проводити самостійне наукове дослідження з історії країн Центральної Азії і Кавказу новітнього 

періоду та презентувати його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія стародавнього світу”, “Історія середніх віків”, “Нова історія країн Азії і 

Африки”, “Новітня історія країн Азії і Африки”.  

Семестр: третій. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППН.06 Методика навчання суспільно-політичних дисциплін у старшій 

школі 
Мета: забезпечення умов для формування умінь і навичок дидактичної праці майбутніх 

викладачів суспільствознавчого циклу дисциплін у старшій профільній школі.  

Предмет: методика викладання суспільно-політичних наук (філософія, економічна теорія, 

соціологія, політологія, культурологія та ін.) як навчальних дисциплін у старшій профільній школі 

України. 

Зміст: вступ, наукові та правові засади методики навчання суспільно-політичних дисциплін, 

основні методи та педагогічні засоби викладання, особливості методики підготовки і читання 

лекцій, проведення семінарських занять, консультацій, іспитів та заліків, питання планування та 

організації самостійної роботи студентів. 

Результати навчання: 



Знання:  

 системи організації вивчення суспільно-політичних дисциплін у старшій школі відповідно до 

профілю;  

 основних механізмів реалізації процесу гуманізації навчання;  

 форм, засобів, методів і методичних прийомів організації навчання суспільно-політичних 

дисциплін та вимоги до них;  

 складових навчального матеріалу  з суспільно-політичних дисциплін;  

 змістового наповнення підручників та посібників зі суспільно-політичних дисциплін;  

 особливостей методики викладання основних проблем з суспільно-політичних дисциплін. 

Уміння:  

 будувати одну або декілька методичних моделей з кожної теми зі суспільно-політичних 

дисциплін;  

 працювати з навчально-методичною літературою з різних суспільно-політичних дисциплін та 

комбінувати їх;  

 реалізовувати основні механізми процесу гуманізації навчання; 

 застосовувати методи і методичні прийоми навчання суспільно-політичних дисциплін;  

 організовувати нетрадиційні уроки з суспільно-політичних дисциплін;  

 володіти методикою організації контролю навчальних досягнень учнів у старшій школі; 

 організовувати позакласну роботу з проблематики суспільно-політичних дисциплін. 

Здатності:  

 компаративного аналізу суспільно-політичних дисциплін в контексті вітчизняного та 

зарубіжного дидактичного досвіду;  

 прогнозування дидактичного результату навчання суспільно-політичних дисциплін;  

створення та застосовування діагностичного інструментарію для вирішення різноманітних 

науково-методичних завдань, рефлексії особистісно-професійного та науково-методичного 

досвіду, аналізу тенденцій розвитку сучасної суспільствознавчої освіти. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни другого (магістерського) рівня 

вищої освіти “Методика навчання історії у старшій школі”.  

Семестр: третій. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППН.07 Освітнє право України 
Мета: вивчення освітнього права як фундаментальної складової освіти, законодавчої та 

нормативної бази функціонування системи освіти України, організаційних засад і структури 

управління освітою, механізмів і процедур управління якістю освіти, а також формування у 

магістрів та аспірантів, як майбутніх педагогів, знань і вмінь для роботи в освітньому правовому 

просторі.  

Предмет: освітні та педагогічні суспільні відносини, врегульовані переважно джерелами 

освітнього законодавства. 

Зміст: Поняття, предмет та методи освітнього права. Система освіти в Україні. Джерела 

освітнього права України. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Запровадження в Україні 

положень болонської декларації. Учасники освітніх відносин та їх правовий статус. Правове 

положення вищих навчальних закладів (ВНЗ). Право інтелектуальної власності у вищих 

навчальних закладах (ВНЗ). 

Результати навчання: 

Знання: 

 ролі і завдань освіти в сучасному суспільстві;  

 основ державної політики і права в галузі освіти;  

 особливостей правового регулювання освітньої діяльності;  

 основних понять освітнього права;  

 основних законодавчих та нормативних актів у галузі освіти;  

  нормативно-правових та організаційних основ діяльності освітніх установ  

і організацій;  

 основних прав учасників освітнього процесу;  

 основних правових актів міжнародного освітнього законодавства. 



Уміння:  

 оперувати основними освітньо-правовими поняттями та категоріями; 

 аналізувати юридичні факти та пов’язані з ними освітні правовідносини; 

 аналізувати, тлумачити та правильно застосовувати освітньо-правові норми; 

 оцінювати якість реалізованих освітніх програм на основі чинних нормативно-правових актів;  

 аналізувати нормативні правові акти у галузі освіти і виявляти можливі суперечності. 

Здатності: 

 приймати рішення та вчиняти юридичні дії у відповідності до норм освітнього права; 

 застосовувати нормативно-правові акти в галузі освіти; 

організувати процес власної професійної діяльності відповідно до освітнього законодавства 

України. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Конституційне право України”, “Цивільне і цивільно-процесуальне право України”, 

“Трудове право України”.  

Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу 

(спеціальності) 

ППВУ.01 Інтелектуальна історія Європи  
Мета: формування уявлень про інтелектуальну історію як новий інтегральний напрямок сучасної 

історіографії, формування вмінь аналізувати основні віхи розвитку інтелектуальної діяльності 

європейської цивілізації від часів античності до наших днів. 

Предмет: когнітивний і рефлекторний аспект людського досвіду, інтелектуальні процеси в 

європейській цивілізації та зміни в галузі гуманітарного, соціального і природознавчого знання в 

широкому історико-культурному контексті. 

Зміст: Вступ. Антична інтелектуальна спадщина. Інтелектуальна культура доби європейського 

середньовіччя. Епоха Відродження та її інтелектуальне обличчя. Революція в інтелектуальній 

культурі XVII ст. Інтелектуальна культура “Віку Розуму”. Інтелектуальні метаморфози епохи 

Романтизму. Інтелектуальна культура доби модернізму (друга половина ХІХ – перша половина 

ХХ ст.). Постмодернізм як сучасний стан інтелектуального розвитку. 

Результати навчання: 

Знання:  

 провідних наукових категорій та понять курсу (інтелектуальна історія, філософія історії, 

методологія історії, античність, середні віки, відродження, наукова революція, бароко, 

просвітництво, романтизм, позитивізм, неоромантизм, модернізм, постмодернізм, наукова 

школа, історіографічний напрямок, історіографічний контекст, наукова парадигма, наукова 

дискусія); 

 розуміння явищ, закономірностей і процесів у галузі інтелектуальної історії: становлення та 

розвитку інтелектуальної історії, еволюції наукових парадигм та явищ, періодизації 

інтелектуальної історії, принципів та методів інтелектуальної історії. 

Уміння:  

 виявляти та інтерпретувати головні явища європейської інтелектуальної культури, простежувати 

залежність пояснювальних моделей від змінних ідеологічних і суспільно-політичних обставин;  

 володіти навичками проблемного та дискусійного трактування питань інтелектуальної історії 

європейської цивілізації;  

 організовувати й проводити наукову полеміку з питань інтелектуальної історії європейської 

цивілізації;  

 формувати власне ставлення до ключових проблем курсу. 

Здатності:  

 практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

 висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій; 

 виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про минуле суспільства; 

 формулювати історіографічну концепцію; 



використовувати здобуті знання у професійній діяльності. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історіософія та методологія історії”.  

Семестр: перший. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВУ.02 Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному 

етапі 
Мета: дати магістрам знання та ознайомити їх в об’єктивному аналізі налагодження та розвитку 

дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Проаналізувати становлення економічних, 

політичних, соціальних відносин між обома країнами на державному та приватних рівнях,  

діяльність урядів обох країн, спрямовану на поглиблення економічної співпраці, розширення 

торгівлі і розвитку транскордонного співробітництва на сучасному етапі. 

Предмет: сутність й особливості сучасної геополітики і значення українсько-польських відносин в 

зовнішній політиці. Налагодження та розвиток  стратегічного партнерства, економічної співпраці 

та її здобутки, геополітичні пріоритети і  перспективи України та Польщі на сучасному етапі. 

Зміст: предмет, мета, завдання та структура курсу “Геополітична роль України та Польщі в Європі 

на сучасному етапі”, його актуальність, політичні аспекти українсько-польських відносин на 

сучасному етапі, передумови та потреби розвитку  українсько-польської  економічної співпраці на 

сучасному етапі, порівняння результатів суспільно-економічних перетворень в Польщі та Україні  

на сучасному етапі, характеристика українсько-польських економічних, культурних, 

транскордонних відносин на прикладі Львівської, Івано-Франківської областей (інвестиційне 

співробітництво між двома державами), міжрегіональна співпраця України в Польщі, міжнародні 

двосторонні відносини України – Польщі на сучасному етапі. 

Результати навчання: 

Знання: 

 сутності категорій і понять (геополітика, світова геополітика, міжнародна політика, 

транскордонна співпраця та ін.); 

 основних тенденцій формування українсько-польської співпраці на сучасному етапі; 

 форм та напрямів українсько-польського стратегічного партнерства, культурного та духовного 

життя двох народів на сучасному етапі; 

 розвитку транскордонної співпраці між воєводствами Польщі та областями України в галузях 

економіки, сільського господарства, науки, культури, туризму та охорони навколишнього 

середовища. 

Уміння: 

 виділяти основні форми співпраці між Україною та Польщею з 1992 до сьогодення та 

порівнювати їх; 

 давати цілісну характеристику зовнішньоторговельної співпраці Львівської області та 

Підкарпатського воєводства; 

 визначати основні міжнародні форми співпраці в сферах науки і освіти, туризму.  

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з основних питань українсько-польських взаємовідносин 

на сучасному етапі для формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати здобуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань українсько-

польського пограниччя на сучасному етапі; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем геополітичної ролі України та Польщі в 

Європі на сучасному етапі та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Україна в Європі і світі”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: залік. 

 

 

 



ППВУ.03 Порівняльне правознавство 
Мета: сформувати знання загальних тенденцій та особливостей становлення і розвитку різних 

правових систем та їх сімей на підставі їх порівняння, поглибленого вивчення світової правової 

спадщини та її впливу на формування правової системи України. 

Предмет: загальні закономірності й особливості зародження, розвитку та функціонування 

правових систем, галузей та інститутів права різних держав світу. 

Зміст: Порівняльне правознавство: загальна характеристика. Правові системи та правові сім’ї як 

основні об’єкти порівняльного правознавства. Загальна характеристика романо-германської 

правової сім’ї. Джерела права романо-германської правової сім’ї. Правові системи, що тяжіють до 

романо-германського типу. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї. Джерела 

права англо-американської правової сім’ї. Особливості правових систем США та країн 

Співдружності Націй. Релігійні правові системи. Традиційні правові системи. 

Результати навчання: 

Знання: 

 понять і категорій порівняльного правознавства; 

 методів дослідження державно-правових явищ; 

 загальних закономірностей розвитку та існування правової системи; 

 становлення та розвитку правових систем різних держав світу. 

Уміння: 

 застосовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій порівняльного 

правознавства; 

 аналізувати та узагальнювати інформацію про різні правові системи; 

 здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності; 

 систематизувати правові знання щодо особливостей різних правових сімей та здійснювати їх 

аналіз та узагальнення; 

 виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем та їх сімей. 

Здатності: 

 здійснювати компаративний аналіз нормативних основ правових систем різних держав світу; 

використовувати знання про місце правової системи України на юридичній карті світу у 

професійній діяльності вчителя історії і правознавства. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВУ.04 Українська діаспора: історія і сучасність 
Мета: дати магістрам знання про діаспору як феномен української нації, особливості її 

історичного формування, культурну і суспільно-громадську діяльність зарубіжних українців, 

ознайомити студентів з основними тенденціями сьогоднішнього розвитку діаспори, політикою 

Української держави щодо українців у світі. 

Предмет: чотири еміграційних хвилі українців за кордон, форми самоорганізації світового 

українства та засоби збереження етнічної самоідентичності, особливості взаємодії української 

держави та діаспори. 

Зміст: українська діаспора як суспільний феномен, джерела та етапи формування української 

діаспори, розселення та самоорганізація українців в Північній, Південній та Центральній Америці, 

українська діаспора в Західній Європі, українська діаспора в Центральній та Східній Європі, 

становлення східної української діаспори, українська присутність в Азії та Африці, українська 

діаспора в Австралії,Українська діаспора − об’єкт державної етнополітики України. 

Результати навчання: 

Знання: 

 сутності суспільного феномену «українська діаспора»; 

 історичних етапів формування української діаспори; 

 структури і функцій української діаспори; 

 чисельних показників українських громад за кордоном; 



 форм та напрямів суспільно-громадського, культурного та духовного життя українців за 

кордоном; 

 політики української держави щодо українців зарубіжжя. 

Уміння: 

 аналізувати джерела та працювати з науковою літературою з проблеми історії та сучасного стану 

української діаспори; 

 виявляти тенденції і закономірності історичного розвитку та сучасного становища українського 

закордоння.  

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з основних питань української діаспори для формування 

відповідних знань та вмінь учнів; 

 застосовувати знання  історичного минулого для розв’язання актуальних питань розвитку 

закордонного українства на сучасному етапі; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії української діаспори та презентувати 

його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Україна в Європі і світі”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВУ.05 Рецепція римського права у цивілізаційному просторі 

середньовічної Європи 
Мета:  формування уявлення про відродження римського права, сприйняття його духу, ідей, 

головних засад та основних положень у європейських країнах доби Середньовіччя. 

Предмет: форми та види рецепції римського права у цивілізаційному просторі середньовічної 

Європи. 

Зміст: основні етапи історії римського права; поширення римського права у Європі у період 

раннього середньовіччя; зростання впливу римського права у романських країнах (Італія, Іспанія, 

Південна Франція); рецепція римського права у Англії;  рецепція римського права у Німеччині.  

Результати навчання: 

Знання: 

 умов зародження та розвитку римського права, його джерела; 

 передумов рецепції римського права у країнах середньовічної Європи; 

 регіональних особливостей, відмінностей та закономірностей рецепції римського права у країнах 

середньовічної Європи; 

 суті та закономірностей процесу рецепції римського права; 

 факторів, які сприяли рецепції римського права та гальмували її. 

Уміння: 

 працювати з правовими документами римського часу та доби Середньовіччя; 

 розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії рецепції римського права, давати 

характеристику джерельної бази, хронології та періодизації; 

 на підставі джерел глибоко аналізувати запозичення правових норм римського права правовими 

системами середньовічної Європи; 

 на підставі аналізу з’ясовувати особливості рецепції римського права у різних країнах 

середньовічної Європи; 

 інтерпретувати вузлові проблеми рецепції римського права на основі сучасної методології та 

дослідницьких технік. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії та рецепції римського права для формування 

відповідних знань та вмінь в учнів; 

 здатність аналізувати найдавніші пам’ятки права та інтерпретувати особливості рецепції 

римського права у контексті історичного процесу доби середньовіччя; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем рецепції римського права у середньовічній 

Європі та презентувати його результати. 



Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія стародавнього світу”, “Історія середніх віків”, “Історія держави і права”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВУ.06 Права людини 
Мета: сформувати у студентів знання з прав людини для подальшого застосування в 

майбутньому, в т. ч. у професійній діяльності; ознайомити студентів з міжнародним, регіональним 

та вітчизняним конституційним законодавством в галузі прав людини, механізмами захисту прав 

людини на відповідних рівнях; сприяти самостійному юридичному мисленню студентів, 

вихованню правової культури та свідомості.  

Предмет: інститут прав людини, його основні складові та їх характеристики, механізми захисту 

прав людини на відповідних рівнях. 

Зміст: Предмет та завдання теорії прав людини. Поняття і генезис прав людини. Права людини та 

права громадянина. Покоління прав людини. Фундаментальні права особи. Правовий статус 

людини і громадянина. Обмеження прав і свобод, підстави обмежень. Механізм захисту прав 

людини в Україні. Права людини як галузь міжнародного права. Європейська система захисту 

прав людини. 

Результати навчання: 

Знання: 

 чинного законодавства про права людини; 

 співвідношення прав і свобод людини та громадянина; 

 відображення положень міжнародних актів у конституційному законодавстві України; 

 громадянських й політичних прав людини, 

 особливостей правового статусу національних меншин, іноземців і біженців в Україні; 

 обмежень прав і свобод, підстави обмежень;  

 прав і свобод людини та громадянина в умовах надзвичайного стану; 

 Європейської системи захисту прав людини. 

Уміння: 

 вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які регулюють права людини; 

 аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення, прогнозувати напрями здійснення 

реформ у зазначеній сфері;  

 здійснювати правовий аналіз норм міжнародного, регіонального та вітчизняного законодавства в 

галузі прав людини;  

 характеризувати основні принципи природно-правового праворозуміння, зокрема, в аспекті 

обґрунтування ідеї природних, невідчужуваних прав людини 

Здатності: 

 застосовувати правову культуру мислення у професійній діяльності; 

застосувати отримані теоретичні знання з курсу в конкретних умовах суспільно-політичного 

життя та практичній діяльності. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВУ.07 Історіографія історії України та історії слов’янських народів  
Мета: дати студентам суму знань про розвиток історичної думки і науки на українських землях 

від найдавніших часів до тепер, ознайомити їх з історіографічним процесом в слов’янських 

країнах протягом ХІХ − початку ХХІ ст. 

Предмет: провідні напрями зародження, становлення і збагачення історичних знань про минуле 

України та слов’янських країн, формування концептуальних засад їх дослідження, виявлення 

основних тенденцій та закономірностей розвитку цих знань.  

Зміст: Історичні знання в Київській Русі. Історичні знання на українських землях в ХІV – першій 

пол. ХVІІ ст. Історіографія часів Визвольної війни середини ХVІІ ст. і складання державності 

українського народу. Українська історіографія ХVІІІ ст. Історична думка в Україні кінця ХVІІІ – 



першої пол. ХІХ ст. Українська історіографія другої пол. ХІХ ст. Історичні дослідження в Україні 

на поч. ХХ ст. Історіографія історії слов’янських народів першої половини ХІХ ст. Позитивізм та 

історична наука слов’янських народів у другій половині ХІХ ст. Історична наука тоталітарної 

доби. Протистояння істориків УРСР та діаспори. Нові тенденції розвитку сучасної історичної 

науки слов’янських народів. Відродження традицій національної історіографії в незалежній 

Україні (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). 

Результати навчання: 

Знання: 

 теорії та історії української історіографії;  

 соціокультурних умов розвитку історичних знань в Україні та слов’янських країнах; 

 методів вивчення історичного минулого,  етапів формування та розвитку історичної науки; 

 провідних істориків, теоретиків історії та їхніх наукових здобутків; 

 основних етапів формування наукової історії та історичної науки в Україні та слов’янському 

світі; 

 місця і ролі історичних знань у сучасному суспільстві. 

Уміння: 

 опрацьовувати науково-історичну літературу, робити власні узагальнення щодо теоретичного і 

методичного рівня наукових праць; 

 порівнювати історіографічні процеси в Україні з розвитком історичних знань в інших країнах; 

 виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про минуле України; 

 застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників. 

Здатності: 

 практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

 висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій та формулювати 

власну історіографічну концепцію; 

 використовувати здобуті знання у професійній діяльності. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Джерела з історії України”. 

Семестр: перший. 

Форма контролю: екзамен. 

 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

ППВС.01 Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально-

Східної Європи 
Мета: розвинути у магістрів всебічне уявлення про життєвий й творчий шлях Івана Франка, 

акумулювати їх до більш ширшого розуміння Франкової думки та оцінки багатогранної й 

монументальної постаті справжнього, несфальшованого і неокраденого письменника-вченого, 

простежити його зв’язки із непересічними постатями країн Центрально-Східної Європи, 

акцентуючи на його оцінці їх діяльності. 

Предмет: життєвий шлях, наукова й громадсько-політична діяльність Івана Франка та його 

зв’язки з країнами Центрально-Східної Європи. 

Зміст: основні віхи життя і діяльності Івана Франка; громадсько-політична та наукова діяльність 

Івана Франка на теренах Австро-Угорщини; зв’язки Івана Франка з Росією, Білоруссю, Чехією та 

Словаччиною, Хорватією, Сербією, Польщею, Болгарією, Угорщиною, Молдовою, Румунією; 

співпраця Івана Франка із німецькомовними та польськомовними періодичними виданнями. 

Результати навчання: 

Знання:  

 основних віх життя і діяльності Івана Франка; 

 зв’язків Івана Франка з представниками інтелектуального середовища Центрально-Східної 

Європи; 

 історико-краєзнавчих, етнографічно-фольклорних, політично-соціологічних,  історіософських, 

філософських, педагогічних та економіко-природничих праць Івана Франка з окремих проблем 

розвитку країн Центрально-Східної Європи; 

 особливостей громадсько-політичної та видавничо-редакторської діяльності Івана Франка на 

теренах Австро-Угорщини; 



 поглядів І. Франка на різні політичні рухи у країнах Центрально-Східної Європи в його час. 

Уміння: 

 комплексно опрацьовувати франкознавчу наукову та публіцистичну історіографію, робити її 

аналіз; 

 аналізувати та інтерпретувати різноманітні праці Івана Франка; 

 характеризувати інтернаціональні зв’язки Івана Франка з представниками інтелектуального 

середовища Центрально-Східної Європи; 

 характеризувати напрями та основні досягнення багатовекторної діяльності Івана Франка на 

теренах Австро-Угорщини. 

Здатності:  

 застосовувати набуті знання та вміння з франкознавства для формування відповідних знань та 

вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання і вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем основних віх життя і діяльності Івана 

Франка та презентувати його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВС.02 Східна Галичина у громадсько-політичній та науковій 

діяльності Івана Франка 
Мета: всебічний і глибокий аналіз громадсько-політичної та наукової діяльності І. Франка на 

теренах Східної Галичини, а також визначення його внеску у вивчення історії краю в суспільно-

політичному та культурно-просвітницькому аспекті.  

Предмет: життєвий шлях Івана Франка, становлення і розвиток історико-краєзнавчих та 

етнографічних поглядів вченого, а також його наукова й громадсько-політична діяльність на 

теренах Східної Галичини. 

Зміст: основні віхи життя і діяльності Івана Франка; громадсько-політична, наукова, 

етнографічно-фольклорна діяльність Івана Франка на теренах Східної Галичини; зв’язки Івана 

Франка із пересічними та непересічними особистостями краю; історико-краєзнавча спадщина 

Івана Франка; співпраця Івана Франка із періодичними виданнями, редакторсько-видавнича 

діяльність. 

Результати навчання: 

Знання:  

 особливостей громадсько-політичної діяльності та історико-краєзнавчих праць Івана Франка, 

присвячених історії Східної Галичини;  

 діяльності Івана Франка на теренах Східної Галичини та його внеску у розвиток історичного 

краєзнавства,  фольклористики та етнографії краю;  

 зв’язки вченого із провідними особистостями Східної Галичини;  

 історико-краєзнавчих і етнографічно-фольклорних праць Івана Франка, присвячених різним 

аспектам історії Східної Галичини;  

 суспільно-політичної діяльність І. Франка та її впливу на формування національних процесів у 

Східній Галичині. 

Уміння:  

 працювати із вітчизняною та зарубіжною франкознавчою історіографію; 

 аналізувати праці Івана Франка; 

 характеризувати громадсько-політичну та наукову діяльність Івана Франка на теренах Східної 

Галичини; 

 проводити просопографічний аналіз  життя та діяльності осіб з оточення Івана Франка. 

Здатності:  

 застосовувати набуті знання та вміння з франкознавства для формування відповідних знань та 

вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі.  



проводити самостійне наукове дослідження з проблем франкознавства та презентувати його 

результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВС.03 Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 

1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми 
Мета: систематизувати процес дослідження українськими і зарубіжними вченими національно-

визвольної боротьби на західних землях України у 20 – 50-х рр. ХХ ст. 

Предмет: стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження визвольної боротьби 

західних українців у 1920 – 1950-х рр. 

Зміст: Західноукраїнські землі 1921–1939 рр. у працях українських і зарубіжних істориків: 

політичне становище, соціально-економічні зміни, міжнаціональні відносини. Український 

праворадикальний рух у міжвоєнній Польщі: здобутки і проблеми дослідження. Центристський 

рух Західної України 1920–1930-х рр.: проблеми історіографії. Діяльність українських 

громадських організацій у міжвоєнній Польщі: стан дослідження проблеми. Історіографія 

Карпатської України 1938–1939 рр. Історіографія Української повстанської армії (УПА). 

Результати навчання: 

Знання: 

 теорії та історії української історіографії,  

 соціокультурних умов розвитку досліджень наукової проблеми національно-визвольний рух на 

західноукраїнських землях у 1920-1950-х рр.; 

 провідних українських і зарубіжних істориків національно-визвольного руху на західних землях 

України протягом 1920 – 1950-х рр.; 

 основних напрямів накопичення наукових  знань з означеної проблеми; 

 наукових концепцій найважливіших  

 проблем українського національно-визвольного руху 20 – 50-х рр. ХХ ст. 

Уміння: 

 застосовувати наукову критику до аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників історії 

боротьби західних українців за свободу і незалежність у першій половині ХХ ст.; 

 виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про національно-визвольний рух 

на західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.; 

 робити власні узагальнення щодо теоретичного рівня і фактологічного наповнення наукових 

праць з проблеми. 

Здатності: 

 практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

 здатність висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій та 

формулювати  власну історіографічну концепцію; 

 використовувати здобуті історичні знання у професійній діяльності. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Джерела з історії України”, другого (магістерського) рівня вищої 

освіти “Історіографія історії України та історії слов’янських народів”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.04 Рух Опору в Карпатському краї (1940 – 1950 рр.) 
Мета: поглибити та розширити знання студентів з проблеми формування та функціонування 

основних напрямів Руху Опору у Карпатському краї в 1940 – 1950-х рр. 

Предмет: український визвольний рух, польське підпілля, радянський партизанський рух. 

Зміст: Вступ до дисципліни. Історіографія та джерельна база. Український визвольний рух у роки 

німецько-радянської війни. Польське підпілля в умовах німецько-радянської війни. Українсько-

польський міжнаціональний конфлікт 1943 – 1944 рр.  Радянські партизани у Карпатському краї. 

Формування і діяльність УНС та УПА як антинімецької та антирадянської збройної сили. 



Стратегія і тактика Організації українських націоналістів у другій половині 1940-х рр. 

Повсякденне життя та побут учасників українського визвольного руху. Радянська репресивно-

каральна система у боротьбі проти українських націоналістів.  Завершальний етап функціонування 

збройного підпілля. 

Результати навчання: 

Знання: 

 основних термінів «Рух опору», «український визвольний рух», «Карпатський край ОУН», «ВО-4 

«Говерля», «тактичний відтинок», «Воєнна округа»;формування та діяльності Карпатського краю 

ОУН; 

 основних етапів функціонування Карпатського краю ОУН; 

 форм та методів боротьби органів радянської влади, спрямованих на ліквідацію визвольного 

руху; 

 методики підрахунку чисельності та втрат у Карпатському краї ОУН і ВО «Говерля»; 

 особливостей повсякденного життя українського повстанця; 

 функціонування структурних ланок підпільних і повстанських структур на окремих територіях. 

Уміння: 

 висвітлювати функціонування структурних ланок ОУН, штабів і бойових відділів УПА;  

 аналізувати різні аспекти діяльності підпілля в Карпатському краї ОУН; 

 характеризувати морально-психологічний клімат та особливості матеріально-побутових умов 

повстанців. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з ключових проблем історії національно-визвольного руху 

1940 – 1950-х рр. для формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі;  

 використовувати набуті знання та вміння у національно-виховній роботі та формування 

патріотизму в учнів; 

 застосовувати знання історичного минулого для розв’язання суспільних конфліктів в сучасній 

Україні та взаємовідносинах із сусідніми країнами; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем Руху Опору в Карпатському краї (1940 – 

1950-х рр.) та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія ОУН і УПА”.  

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.05 Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції 

(1939 – 1953 рр.) 
Мета: показати становище інтелігенції західних областей України в період становлення і 

утвердження сталінського тоталітарного режиму в краї.  

Предмет: соціальний статус, кількісні та якісні параметри, національний склад інтелігенції 

західних областей України у тоталітарну добу, політика. 

Зміст: Вступ до навчальної дисципліни. Інтелігенція як соціально-історичний феномен. 

Інтелігенція Західної України у перші роки радянської влади (вересень 1939 – червень 1941 р.). 

Етносоціальна характеристика західноукраїнської інтелігенції в повоєнні роки (1944  1953 рр.). 

Джерела формування інтелігенції регіону у перші повоєнні роки. Ідеологічний тиск і репресивні 

акції сталінського тоталітарного режиму проти інтелігенції. Участь інтелігенції у культурному і 

господарському житті регіону. Політика сталінського тоталітарного режиму щодо Церкви і 

духовенства краю. Повсякдення інтелігенції західних областей України (1944 – 1953 рр.). 

Результати навчання: 

Знання: 

 структури, складу західноукраїнської інтелігенції та її соціального статусу у радянському 

суспільстві; 

 джерел формування нової «радянської інтелігенції»; 

 особливостей кадрової політики сталінського тоталітарного режиму в західних областях УРСР; 

 форм і методів ідеологічного тиску на інтелігенцію; 



 політики сталінського тоталітарного режиму щодо церкви і духовенства; 

 внеску інтелігенції у розвиток освіти, науки, мистецтва, господарства, медицини; 

 повсякдення інтелігенції. 

Уміння: 

 виявляти тенденції і закономірності історичного розвитку західноукраїнської інтелігенції;  

 аналізувати джерела та працювати з науковою літературою з проблем історії західноукраїнської 

інтелігенції (1939  1953 рр.); 

 робити власні узагальнення щодо теоретичного рівня і фактологічного наповнення наукових 

праць з проблеми. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з ключових проблем історії Західної України середини ХХ 

ст. для формування відповідних знань та вмінь учнів; 

 використовувати набуті знання та  вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі;  

 використовувати набуті знання та вміння у національно-виховній роботі та формування 

патріотизму в учнів; 

 використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань поліетнічного, 

конфесійного суспільного розвитку Західної України; 

 застосовувати знання  історичного минулого для розв’язання суспільних конфліктів в сучасній 

Україні; 

проводити самостійне наукове дослідження з актуальних проблем історії західноукраїнської 

інтелігенції (1939-1953 рр.) та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”.  

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.06 Нумізматика 
Мета: ознайомити магістрів з історією монетно-грошових систем, що функціонували у минулому.  

Предмет: грошово-монетні системи в минулому та грошовий обіг; їхній вплив  та місце у житті 

тогочасних суспільств.  

Зміст: Нумізматика як спеціальна історична дисципліна. Монетні системи стародавнього світу та 

раннього середньовіччя. Європейські монетно-грошові системи періоду розквіту Середньовіччя та 

Нового часу. Монети та грошова система на українських землях від найдавніших часів до VІІІ ст. 

Монетно-грошова система Київської Русі. Монетно-грошова система в Галицькій Русі у ХІV – на 

початку ХV ст. Монетно-грошова системи на українських землях у складі Речі Посполитої. 

Монетно-грошова система на території Гетьманщини. Монетно-грошова система у Галичині 

Австрійської доби. Монетно-грошова система Російської імперії. Монетно-грошова системи на 

українських землях періоду національно-визвольних змагань. Грошове господарство на 

українських землях радянської доби. Грошове господарство на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період. Грошові знаки на українських землях періоду окупації 1939 – 1945 рр. 

Результати навчання: 

Знання: 

 термінологічного апарату з нумізматики; 

 історії основ грошово-монетних систем з Античних часів до сьогодення; 

 історії грошово-монетних систем України. 

Уміння: 

 визначати приналежність тих чи інших номіналів до певної грошово-монетної системи; 

 володіти методикою дослідження грошового обігу на основі монетного скарбу. 

Здатності: 

 ідентифікувати нумізматичні пам’ятки минулого; 

ідентифікувати номінали та грошово-обрахункові одиниці уживані в писемних джерелах. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Допоміжні історичні дисципліни” та разом з дисциплінами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти “Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних 



досліджень”,  “Ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, політична культура та 

уявлення суспільства”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.07 Генеалогія 
Мета: ознайомити магістрів з історією, теорією та методикою генеалогічних досліджень.  

Предмет: родинні зв’язки та їхнє значення у структурування суспільств минулого.  

Зміст: Генеалогія як спеціальна історична дисципліна. Історіографія Генеалогії. Методологічні 

засади генеалогічних студій. Методика генеалогічних студій. Просопографія. Біографістика. 

Історична антропоніміка. Генетична генеалогія. 

Результати навчання: 

Знання: 

 термінологічного апарату (рід, сім’я, покоління, агнативні зв’язки тощо); 

 наукового доробку вітчизняних дослідників генеалогії; 

 засад роботи з генеалогічними джерелами. 

Уміння: 

 аналізувати та інтерпретувати генеалогічні дані; 

 укладати генеалогічні таблиці та розписи; 

 проводити реконструкцію історичного минулого через призму біографії окремо взятої особи. 

Здатності: 
проводити генеалогічне наукове дослідження та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Допоміжні історичні дисципліни” та разом з дисциплінами другого (магістерського) 

рівня вищої освіти “Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень”,  

“Ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення 

суспільства”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.08 Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кін. XVIІІ – 

поч. ХХ ст.) 
Мета: розглянути проблематику сучасного розуміння націй, націоналізму, ідентичностей на тлі 

історичних процесів кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. в Центрально-Східній Європі; простежити 

історичну специфіку регіону в західноєвропейському культурному та політичному контекстах.  

Предмет: особливості націєтворчих процесів та етнонаціональних взаємодій у Центрально-

Східній Європі, національний характер міждержавних протиріч у регіоні.  

Зміст: Теоретичні проблеми національної ідентичності та націоналізму. Становлення модерних 

націй в Центрально-Східній Європі. Вплив націоналізму на історичні процеси в регіоні. 

Результати навчання: 

Знання: 

 провідних наукових категорій та понять курсу (нація, модерна нація, національна ідентичність, 

національне Відродження, націєтворення, національна держава, національна меншина, 

національна автономія, федералізм, націоналізм, етнонаціоналізм, етнічний конфлікт, 

космополітизм); 

 явищ, закономірностей і процесів у галузі проблематики сучасного розуміння націй та 

націоналізму;  

 творення модерних націй у Центрально-Східній Європі, становлення ідей захисту національної 

ідентичності та їх трансформації. 

Уміння:  

 виявляти та інтерпретувати процеси творення націй у Центрально-Східній Європі;  

 володіти навичками проблемного та дискусійного трактування націєтворчих процесів;  

 аналізувати процеси національного протистояння та міжнаціональні конфлікти;  

 виявляти та інтерпретувати сучасні виклики збереженню національної ідентичності;  

 виробляти власне ставлення до ключових проблем курсу. 



Здатності:  

 застосовувати набуті знання та вміння з ключових проблем націєтворення кінця XVIІІ – на 

початку ХХ ст. в Європі для формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань формування 

української нації; 

 проводити самостійне наукове дослідження з ключових проблем націєтворення кінця XVIІІ – на 

початку ХХ ст. в Європі та презентувати його результати; 

прогнозування перспективних напрямів дослідження розвитку націй, ідентичностей, націоналізму. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Нова історія країн Європи і 

Америки”, “Новітня історія країн Європи і Америки”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВС.09 Історіографія нової та новітньої історії 
Мета: ознайомити студентів з розвитком історіографії нової та новітньої історії зарубіжних країн, 

сформувати у них знання та уявлення про методологічні і світоглядні аспекти історіографії нової 

та новітньої історії, процеси нагромадження та інтерпретації історичних знань і ту роль, яку вони 

відіграють у суспільному житті сучасного світу.  

Предмет: історія історичної науки та думки нового та новітнього часу та історіографічні 

концепції модерної історії від епохи Відродження до сучасності. 

Зміст: Основні напрями та школи історіографії нової та новітньої історії. Історичні концепції 

епохи Відродження, Просвітництва, ХІХ – початку ХХІ століття. Розвиток історичної науки в 

зарубіжних країнах. 

Результати навчання: 

Знання:  

 провідних наукових категорій та понять курсу (історіографія, історіографічний факт, 

історіографічне джерело, школа та напрям в історіографії); 

 історіографічних явищ, закономірностей і процесів: становлення історичної думки та історичної 

науки нового часу;  

 особливостей історичної думки Просвітництва;  

 впливу на історіографію нової історії романтизму та позитивізму;  

 формування модерної історичної науки;  

 трансформації в світовій історіографії після Другої світової війни;  

 зародження постмодерністського дискурсу в історії;  

 тенденцій розвитку історіографії нової та новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

Уміння: 

 аналізувати особливості історіографічних шкіл нової та новітньої історії різних країн;  

 характеризувати методологічні та світоглядні аспекти історії історіографії нової та новітньої 

історії;  

 аналізувати оцінки ключових подій нової та новітньої історії представниками різних історичних 

шкіл та напрямів;  

 виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про європейської цивілізації; 

 аналізувати основні напрями та школи історичних студій, їхні здобутки, діяльність науково-

дослідних, освітніх та інших установ історичного профілю.  

Здатності:  

 практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

 здатність висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій та 

формулювати  власну історіографічну концепцію; 

використовувати здобуті історичні знання у професійній діяльності. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Нова історія країн Європи і Америки”, “Новітня історія країн Європи і 

Америки”,“Нова історія країн Азії і Африки”, “Новітня історія країн Азії і Африки”, другого 

(магістерського) рівня вищої освіти “Історіографія історії України та історії слов’янських 

народів”. 



Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВС.10 Перша світова війна і Східна Галичина   
Мета: об’єктивне й всебічне висвітлення політики австрійської адміністрації та російської 

окупаційної влади у Східній Галичині в період Першої світової війни.  

Предмет: з’ясування характеру  окупаційної влади, діяльність інститутів російської окупаційної 

адміністрації в Східній Галичині у 1914 –1917 рр. 

Зміст: передумови окупаційної політики Російської імперії в Східній Галичині крізь призму її 

зовнішньополітичних планів і офіційної ідеології царизму; завдання інститутів російської 

окупаційної влади впродовж усього періоду війни; національна, культурно-освітня та релігійна 

політику окупаційних органів влади в Східній Галичині;соціально-економічні процеси у регіоні в 

умовах окупації; роль москвофільських організацій та їх лідерів у політиці російської окупаційної 

адміністрації в регіоні. 

Результати навчання: 

Знання: 

 термінів «окупація», «генерал-губернаторство», «еміграція», «біженці», «русифікація»; 

«українське питання «;  

 особливостей національного руху у Східній Галичині під час Першої світової війни; 

 завдань, змісту і характеру діяльності інститутів російської окупаційної влади та австрійської 

адміністрації у Східній Галичині протягом Першої світової війни; 

 перебігу військових подій у Східній Галичині. 

Уміння: 

 аналізувати національну, культурно-освітню та релігійну політику російських окупаційних 

органів влади та австрійської адміністрації у Східній Галичині під час Першої світової війни; 

 характеризувати соціально-економічні процеси у регіоні в умовах окупації; 

 аналізувати та давати оцінку ролі москвофільських організацій та їхніх лідерів у політиці 

російської окупаційної адміністрації в регіоні. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії Першої світової війни для формування в учнів 

системи знань про історичні події та процеси періоду Першої світової війни. 

 критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел періоду Першої 

світової війни та визначати перспективні напрямки дослідження; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі;  

 використовувати набуті знання  при веденні наукових дискусій зі складних питань поліетнічного, 

конфесійного суспільного розвитку Східної Галичини; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії Східної Галичини періоду Першої 

світової війни та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Нова історія країн Європи і 

Америки”, “Новітня історія країн Європи і Америки”, другого (магістерського) рівня вищої освіти 

“Історіографія нової та новітньої історії”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.11 Історія підавстрійської Галичини 
Мета: дати магістрам знання про локальну історію регіону як напрямок антропологічно 

орієнтованої соціальної історії, що займає провідне місце у сучасній історичній науці; на прикладі 

історії Галичини 1772 – 1918 рр. розглянути можливість всебічного вивчення локального об’єкту, 

що поєднує в собі часткове та загальне, національне та тотальне в історії і є певним просторово-

часовим виявом загального історіографічного процесу.  

Предмет: історія Галичини під владою Австрії протягом 1872 – 1918 рр.: особливості місцевого 

адміністрування, політичні, соціально-економічних та культурні зміни краю в історичному 

контексті як засіб вивчення загальноісторичного на місцевому локальному матеріалі. 



Зміст: Галичина як політичний концепт та адміністративна одиниця, етапи історії краю, феномен 

австрійського адміністрування, реформи кін. XVIII ст. та їх значення для розвитку краю, 

соціально-економічна та етнічна політика австрійських властей, особливості польського 

адміністрування у Східній провінції Австро-Угорської імперії, феномен українського відродження 

в Галичині, польсько-українські політичні порозуміння та протистояння, мультикультурність 

галицького регіону.  

Результати навчання: 

Знання: 

 концепту «Галичина»;  понять  «локальне», «універсальне», «етнос», «нація», «рутенці»; 

 історико-політичних контекстів поділу Європи останньої третини XVIII ст.;  

 обставин створення Королівства Галичини та Лодомерії; 

 особливостей устрою Австрійської імперії, що поширювався на галицькі землі; 

 суті реформ, що здійснювалися в Галичині наприкінці XVIII ст.; 

 основних етапів історичного розвитку Галицького краю протягом 1792 – 1918 рр.; 

 специфіки міжнаціональних взаємин народів Галичини. 

Уміння: 

 характеризувати історико-політичні контексти утворення Королівства Галичини та Лодомерії; 

 пояснювати різницю між становищем Галицької провінції та інших провінцій Австрійської 

імперії; 

 характеризувати перебіг історичних подій, аналізувати їх мотивацію та обґрунтовувати їх 

фактичним матеріалом;  

 аналізувати причинно-наслідкові та хронологічні зв’язки між  основними подіями й процесами в 

Галичині та світі у 1772 – 1918 рр.; 

 аналізувати історичні документи та наукові тексти з історії Галичини, інтерпретувати їх; 

 пояснювати форми та напрями політичного, економічного, суспільного, культурного та 

духовного життя в Галичині; 

 характеризувати специфіку міжетнічної політики австрійської адміністрації Галичини. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії підавстрійської Галичини для формування 

відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання і вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі;  

 використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій та обговоренні складних питань 

поліетнічного, конфесійного суспільного розвитку Галичини; 

 застосовувати знання історичного минулого для розв’язання актуальних питань поліетнічного, 

конфесійного та суспільного розвитку Західної України на сучасному етапі; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії під австрійської Галичини та 

презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Нова історія країн Європи і Америки”, “Новітня історія країн 

Європи і Америки”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.12 Система освіти в Галичині (ХІХ – перша пол. ХХ ст.) 
Мета: забезпечити глибокі знання історичного розвитку освіти в Галичині; формувати ідеали 

гуманізму та демократії, громадянські і національно-політичні цінності, історичну свідомість як 

основу суспільної свідомості, розуміння нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, 

освітніми традиціями минулого і сучасності; розвинути самостійні, творчі, пізнавальні можливості 

при вивченні історичного минулого та сучасних реалій. 

Предмет: система освіти (структура, управління, початкові, середні, фахові, вищі школи, кадри, 

учнівський контингент, матеріальне забезпечення, зміст освіти, педагогічні новації та ідеї) в 

Галичині упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. 

Зміст: Вступ до курсу “Система освіти в Галичині у ХІХ – на початку ХХ ст.”. Освітня політика 

австрійських властей в Королівстві Галичини та Лодомерії. Початкове і середнє шкільництво в 

Галичині у ХІХ – на початку ХХ ст. Фахова та вища школа в Галичині ХІХ – на початку ХХ ст. 



Діяльність громадських організацій у сфері освіти Галичини (ХІХ – початок ХХ ст.). Освіта в 

Західноукраїнській народній республіці (1918 – 1919 рр.). Система освіти у Львівському, 

Тернопільському та Станіславському воєводствах міжвоєнної Польщі. Радянізація освіти у 

нашому краї в 1939 – 1941 рр. Освітня справа в дистрикті “Галичина” (1941 – 1944 рр.). Освітні 

діячі, педагогічні ідеї та новації в системі освіти Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.). 

Результати навчання: 

Знання: 

 основних історико-педагогічних понять і термінів; 

 особливостей формування та розвитку освіти в Галичині у ХІХ – першій половині ХХ ст.; 

 етапів розвитку освіти регіону впродовж окресленого періоду; 

 цілей різних політичних режимів у сфері освіти; 

 головних управлінських інституцій системою освіти; 

 типів шкіл, які забезпечували початкову, середню, фахову та вищу освіту в краї; 

 основного змісту навчання і виховання учнівської молоді у різних типах шкіл;  

 особливостей реформування системи освіти регіону впродовж зазначеного періоду; 

 відомих діячів освітнього руху; 

 головних педагогічних новацій та ідей, які реалізовувалися у сфері освіти Галичини окресленого 

періоду. 

Уміння: 

 інтерпретувати концепції української, польської, німецької, австрійської історіографії щодо 

освітнього життя Галичини; 

 укладати періодизацію розвитку освіти регіону впродовж окресленого періоду та 

характеризувати її основні етапи; 

 виявляти тенденції і закономірності розвитку освіти в Галичині окресленого періоду;  

 пов’язувати історичні процеси у сфері освіти Галичини окресленого періоду з відповідними 

подіями в інших регіонах України;  

 характеризувати й оцінювати основні здобутки розвитку освіти в Галичині впродовж 

окресленого періоду. 

Здатності: 

 здатність застосовувати знання з історії освіти в Галичині у професійній педагогічній діяльності, 

на уроках з історії України; 

 реконструювати історію певного навчального закладу галицького регіону; 

 передбачати перспективні напрями досліджень історії освітньої проблематики; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем системи освіти в Галичині (ХІХ – першої 

пол. ХХ ст.) та презентувати його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Нова історія країн Європи і 

Америки”, “Новітня історія країн Європи і Америки”, “Педагогіка”. 

Семестр: третій. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.13 Ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, 

політична культура та уявлення суспільства 
Мета: використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати в майбутніх магістрів 

знання про основні проблемні та дискусійні питання історії ранньомодерної України крізь призму 

сучасних наукових підходів.  

Предмет: етносоціально-інтелектуальна історія України раннього нового часу (XVI – XVII ст.), 

історія церкви як інституції, культура суспільства крізь призму пам’яток.  

Зміст: Джерела до ранньомодерної історії України та їх класифікація, літературні джерела 

(полемічні та релігійно-богослужбові), характеристика історіографічного доробку; проблеми: 

соціальна історія, політична культура суспільства, стереотипи та уявлення, історія еліт, процеси 

конфесіоналізації, історія церкви як інституції,  теорії розвитку ранньомодерних міст (приклад 

Києва та Львова), дискусії довкола спадщини цивілізації ранньомодерної України. 

Результати навчання: 

Знання: 



 загальних основ методології історичної науки з акцентуванням ранньомодерної історії; 

 корпусних публікацій документальних джерел з ранньомодерної історії України; 

 доробку істориків-медієвістів національних наукових шкіл; 

 релігійних процесів, протистоянь різних конфесій у XVI – XVII ст.; 

 формування та розвитку політичних форм відстоювання культурних і релігійних переконань у 

XVI – XVII ст.; 

 ментальних уявлень та стереотипів ранньомодерного суспільства. 

Уміння: 

 здійснювати аналіз праць дослідників будь-якого періоду з проблем ранньомодерної України; 

 застосовувати елементи зовнішньої та внутрішньої критики джерел з проблем ранньомодерної 

України;  

 аналізувати соціальну структуру домодерного суспільства, формування протонаціональної 

свідомості, засади політичної культури, певні (здебільшого нетрадиційні) уявлення суспільства 

цієї доби; 

 інтерпретувати історичні явища в царині релігії, культури, ментальності, суспільного життя 

періоду XVI – XVII ст. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання з ключових проблем ранньомодерної історії України  для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів старшої школи,  

 критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел періоду 

ранньомодерної України та визначати перспективні напрямки дослідження;. 

 використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань історії України 

ранньомодерної доби; 

 застосовувати досвід розв’язання ранньомодерних суспільних конфліктів в сучасній дійсності; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії ранньомодерної України та 

презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів” та дисципліни другого 

(магістерського) рівня вищої освіти “Інтелектуальна історія Європи”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

ППВС.14 Галичина і Волинь в добу середньовіччя 
Мета: комплексне вивчення середньовічної історії Галичини та Волині крізь призму введених до 

наукового обігу нових джерел та найновіших досягнень сучасної української і зарубіжної 

історіографії. 

Предмет: дискусійні проблеми історії Галичини і Волині у період другої половини І тис. – ХІV ст. 

у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.  

Зміст: Формування Галицького удільного князівства та утвердження династії Ростиславичів. 

Історія волинських земель та утвердження династії Ізяславовичів. Проблема утворення Галицько-

Волинського князівства. Правління Романа Мстиславича. Галицька смута (1205 – 1238 рр.). 

Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Галицько-Волинське князівство за 

наступників Данила. Проблема боротьби за галицько-волинську спадщину після 1340 р. 

Результати навчання: 

Знання: 

 дискусій навколо проблеми «білих хорватів» та «дулібської» проблеми; 

 особливостей становлення удільних Галицького та Волинського князівств; 

 характерних рис правління Романа Мстиславовича у світлі останніх досліджень; 

 дискусійних аспектів політики Данила Романовича; 

 особливостей політики нащадків Данила Романовича; 

 проблеми боротьби за спадщину Романовичів. 

Уміння: 

 визначати особливості процесу формування і розвитку Галицько-Волинського князівства; 

 аналізувати джерельну базу; 



 характеризувати останні досягнення української та зарубіжної історіографії з історії Галицько-

Волинської держави; 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії Галичини та Волині доби середньовіччя для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі;  

 критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел давньоруської доби 

та визначати перспективні напрямки дослідження; 

 використовувати набуті знання та вміння при веденні наукових дискусій зі складних питань 

поліетнічного, суспільного розвитку Галичини і Волині; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії середньовічної Галичини і Волині 

та презентувати його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Історія середніх віків” та 

дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти “Княжа доба на Русі: дискусійні проблеми 

історичних досліджень”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: екзамен. 

 

Вільний блок 

ППВС.15 Методика використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності 
Мета: оволодіння необхідними методичними знаннями та уміннями використання комп’ютерних 

навчальних програм у загальноосвітніх закладах України. 

Предмет: педагогічні програмні засоби навчання та презентаційні технології.  

Зміст: Вступ. Урок історії, правознавства та комп’ютер: проблеми та їх розв`язання. Комп`ютерні 

навчальні програми з історії та правознавства. Використання комп`ютерних дидактичних ігор, 

електронних підручників, педагогічних програмних та мультимедійних засобів при вивченні 

історії та правознавства. Методичні підходи до оптимального використання комп`ютерних 

тестових комплексів на уроках історії та правознавства. Застосування презентаційних технологій 

на уроках історії та правознавства. Залучення інтернет-ресурсів до вивчення історії та права в 

школі. 

Результати навчання: 

Знання: 

 призначення і функціональних можливостей сучасних ІКТ; 

 методичних особливостей використання ІКТ у навчальному процесі; 

 структури і функцій педагогічних програмових засобів з історії, правознавства та інших 

суспільно-політичних дисциплін; 

 методичних вимог до сучасного уроку із використання мультимедійних засобів навчання. 

Уміння: 

 користуватися різними видами ІКТ; 

 аналізувати та використовувати комп’ютерні навчальні програми з  історії, правознавства та 

інших суспільно-політичних дисциплін; 

 розробляти методику проведення різни типів уроків з використанням ІКТ; 

 добирати та представляти наочний матеріал уроку із використанням ІКТ; 

Здатності: 

 створювати та використовувати у професійній діяльності  мультимедійні презентації; 

 працювати в електронному режимі уроку;  

 виготовляти портфоліо;  

 застосовувати педагогічні програмні засоби та інші види ІКТ при проведенні різних видів занять 

з історії, правознавства та інших суспільно-політичних дисциплін; 

застосовувати ІКТ у науковому дослідженні. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Шкільний курс історії та методика його викладання”, “Шкільний курс “Основи 



правознавства” та методика його викладання” та паралельно з дисципліною другого 

(магістерського) рівня вищої освіти “Методика навчання історії у старшій школі”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.16 Василіанські монастирі Речі Посполитої: інституційний 

розвиток, формація чернецтва  
Мета: ознайомити магістрів з інституційним розвитком монастирів та духовними засадами 

формації чернецтва як одного із різновидів духовного стану в Речі Посполитій. 

Предмет: історія створення та напрямки діяльності Чину Святого Василія Великого впродовж 

XVI – XVIII ст. 

Зміст: Утворення Київської унійної митрополії та Чину Святого Василія Великого (XVI – 

середина XVII ст.). Реорганізація монастирів новоприєднаних унійних єпархій (кінець XVII – 

середина XVIII ст.). Організаційна структура Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 1780 рр.). 

Маєтності та економічні засади функціонування монастирів. Повсякденне життя василіанського 

чернецтва. Душпастирська та культурно-освітня діяльність Василіанського Чину. Монастирське 

законодавство та самоврядування. Просопографічні характеристики василіанського чернецтва. 

Результати навчання: 

Знання: 

 особливостей організації монастирського укладу життя; 

 історичних обставин формування Василіанського Чину; 

 структури і функцій монастирських органів управління; 

 напрямів культурно-освітньої та душпастирської праці чернецтва. 

Уміння: 

 характеризувати церковні адміністративні одиниці та географію поширення монастирів; 

 аналізувати відомості про типологізацію монастирських фундацій; 

 характеризувати повсякденне життя середньовічного чернецтва;  

 проводити джерелознавчий аналіз монастирської документації. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання з духовної культури України та Речі Посполитої для формування 

відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в школі; 

проводити самостійне наукове дослідження з проблем інституційного розвитку василіанських 

монастирів Речі Посполитої та презентувати його результати. 
Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.17 Інтеграція європейських країн в рамках Євросоюзу 
Мета: вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейської 

інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського 

Союзу. 

Предмет: процес виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції. 

Зміст: вступ до курсу; витоки інтеграційних процесів у післявоєнній Європі; утворення 

Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства та 

Євроатома; розвиток європейських інтеграційних процесів; утворення Європейського Союзу, 

процеси його розширення і трансформації; основні моделі європейської політичної системи, 

провідні положення Договору про запровадження Конституції для Європи; склад, організація 

діяльності та основні повноваження Європейської Ради, Ради Міністрів, Єврокомісії, 

Європарламенту, Суду Європейської спільноти та інших органів ЄС; критерії вступу до ЄС – 

географічні, політичні, економічні, правові, критерії абсорбції; головні етапи вступу країни до ЄС; 

Європейська політика сусідства і шляхи її реалізації; співпраця України з Європейською 

спільнотою. 

Результати навчання: 



Знання:  

 основних понять і теоретико-методологічних підходів до пояснення євроінтеграційних процесів; 

 витоків інтеграційних процесів у післявоєнній Європі;  

 процесу утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського економічного 

співтовариства та Євроатома;  

 розвитку європейських інтеграційних процесів і утворення Європейського Союзу та процесів 

його розширення і трансформації;  

 основних моделей європейської політичної системи, провідних положень Договору про 

запровадження Конституції для Європи;  

 складу, організації діяльності та основних повноваження Європейської Ради, Ради Міністрів, 

Єврокомісії, Європарламенту, Суду Європейської спільноти та інших органів ЄС;  

 критеріїв вступу до ЄС – географічного, політичного, економічного, правового, критеріїв 

абсорбції;  

 головних етапів вступу країни до ЄС, Європейської політики сусідства і шляхів її реалізації;  

 особливостей співпраці України з Європейською спільнотою. 

Уміння:  

 аналізувати особливості виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, розуміти 

проблеми і тенденції її розвитку; 

 характеризувати процеси формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики 

Європейського Союзу; 

 аналізувати та оцінювати перспективи сучасної співпраці України з країнами Європейського 

Союзу та її євроінтеграційного курсу; 

Здатності:  

 застосовувати набуті знання та вміння з ключових проблем європейської інтеграції на сучасному 

етапі для формування відповідних знань та вмінь  учнів; 

 критично оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні, правові та інші події і 

явища в ЄС на підставі відповідного обсягу знань. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія слов’янських народів”, “Новітня історія країн Європи і 

Америки”, “Україна в Європі і світі”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 

ППВС.18 Латинські написи: методика читання та інтерпретації 
Мета:  формування умінь та навичок читання та коментування латинських написів. 

Предмет: латинська епіграфіка. 

Зміст: Предмет курсу. Основні збірки латинської епіграфіки. Corpus Inscriptionum Latinarum, 

Inscriptiones Latinae Selectae, L’Année Épigraphique. Матеріал письма. Еволюція латинського 

алфавіту. Загальні правила читання латинських написів. Датування латинських написів. Числа. 

Імена: praenomen, nomen, cognomen. Імена жінок, рабів, лібертинів. Класифікація латинських 

написів. Присвятні написи, епітафії, вотивні та будівельні написи. Імена і титулатура римських 

імператорів, тріумфальні арки. Cursus honorum сенаторів, cursus honorum вершників. Написи 

сенаторів, написи вершників, написи плебса. Декрети сенату, закони, імператорські конституції, 

декрети магістратів, написи муніципалітетів, приватні написи, написи на стінах будівель, написи з 

сільської місцевості, написи на мильних стовпах. Раннє християнство у латинських написах. 

Латинська епіграфіка в Україні на матеріальних об’єктах та у рукописних копіях. 

Результати навчання: 

Знання: 

 умов створення латинських написів, техніки їх виконання; 

 значення латинських написів як джерела до вивчення античної історії та культури як основи 

європейської цивілізації; 

 еволюції латинського алфавіту; 

 загальних правил читання латинських написів; 

 новітніх тенденцій використання епіграфічних джерел; 

 класифікації латинських написів; 



 імен і титулатури латинських імператорів; 

 сursushonorum сенаторів, cursushonorum вершників; 

 імператорських конституцій; 

 декретів сенату. 

Уміння: 

 працювати зі збірками латинської епіграфіки та науковою літературою; 

 характеризувати умови створення латинських написів, техніку їх виконання; 

 датувати латинські написи;  

 самостійно і творчо інтерпретувати латинські написи у контексті історико-культурних подій та 

явищ, на основі сучасної методології та дослідницьких технік. 

Здатності: 

 здатність оперувати епіграфічним матеріалом при викладанні всесвітньої історії та історії 

України у школі; 

 проводити наукове дослідження, інтерпретувати його результати. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти “Історія України”, “Історія стародавнього світу”, “Історія середніх віків”, “Допоміжні 

історичні дисципліни”. 

Семестр: другий. 

Форма контролю: залік. 

 


