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Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 ІІ 3 

Цивільне і цивільно-

процесуальне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права 

Зміст дисципліни: Цивільне право в системі права України. Цивільне 

правовідношення. Суб’єкти цивільних правовідносин. Представництво і 

довіреність. Інститут позовної давності. Відповідальність в цивільному праві. 

Правочини. Інститут права власності. Речові права. Спадкове право. Право 

інтелектуальної власності. Загальні положення зобов’язального права. Окремі 

види зобовязань: договірні та недоговірні зобов’язання. Загальна 

характеристика. Недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди. Поняття 

цивільного процесуального права України. Цивільно – процесуальні 

правовідносини та їх суб’єкти. Доказування і докази в цивільному процесі. 

Провадження в суді першої інстанції Позовне провадження: ключові поняття. 

Наказне та окреме провадження. Апеляційне провадження. Касаційне 

провадження. Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами судових 

рішень, що набрали законної сили. 

Викладач: доц. к. юрид. н.  Копельців-Левицька Є. Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

2 ІІ 3 

Адміністративне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права, 

конституційне право України. Зміст дисципліни: Публічне управління та 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. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



Забезпечення законності і дисципліни в публічному управлінні. 

Правові основи управління економікою. Правові основи управління соціально-

культурною сферою. Управління адміністративно-політичною діяльністю. 

Викладач: старший викл. Кантор Н.Ю. 

3 ІІ 3 Кримінальне і 

кримінально-

процесуальне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права», 

конституційне право України. Зміст дисципліни: Поняття і завдання 

кримінального права України. Кримінальний кодекс України як джерело 

кримінального права. Злочин, його види та стадії. Співучасть у злочині. 

Множинність злочинів. Злочинність. Склад злочину. Обставини, що 

виключають злочинність діяння. Кримінальна відповідальність. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Кримінальне покарання та його види. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права. Загальна 

характеристика окремих видів злочинів, передбачених Особливою частиною 

Кримінального кодексу України. 

 Поняття і завдання кримінально-процесуального права України. Кримінальне 

процесуальне законодавство. Докази і доказування. Досудове розслідування. 

Судове провадження у першій інстанції. Судове провадження з перегляду 

судових рішень. Особливі порядки кримінального провадження. Міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. Викладач: доц., к. юрид.н. 

Проць О.Є. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



 

4 

 

ІІ 

 

3 

Методика використання  

інформаційно-

комунікативних 

технологій у 

професійній діяльності 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Інформатика». Зміст дисципліни: 

Будова та основні елементи персонального комп'ютера. Знайомство з 
клавіатурою. Тестуючі програми. Операційна система (ОС) Windows. Вікна та 

дії з ними. Створення об'єктів (папок, файлів та ярликів) та дії з ними. 
Програма - редактор MS Word. Створення документів. Форматування тексту. 
Програма - редактор MS Word. Дії з фрагментами тексту. Виготовлення блок-
схем. Графічний редактор Paint. Редактор PowerPoint. Створення презентацій. 

Електронні таблиці MS Exel. Структура таблиці та основні типи даних. 
Створення електронного журналу. Електронні таблиці М S Exel. Створення 
закритих тестів.  Електронні таблиці MS Exel. Створення відкритих тестів. 

Sony Sound Forge. Робота із вуком. Перекладач Promt. Основні можливості 
програми. Переклад тексту.  Інтернет. Використання електронної пошти. 
Інтернет. Пошук інформації. Підготовка матеріалу для створення 

мультимедійної доповіді уроку та розробка його структури. Створення 
мультимедійного доповіді уроку.  Прилади статичної проекції. 
Мільтимедійний проектор та інтерактивна дошка. MS Publisher. Створення 
веб-сайту та макету стінгазети.   Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Гольський В.Б. 

Теорфізики 



 

5 

 

ІІ 

 

3 

Основи екології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

 

Екології 
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4 

Трудове право України Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. 

Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання 

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., канд. іст. наук 

Тиміш Л.І. 

 

Правознавства, 

соціології 

та політології 

7

7 

ІІ 4 Політологія Кредити ЄКТС – 4. 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. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

 

 

 

 

 



2 

8. 

 

II 

 

4 

 

Сімейне право України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання 

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. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

 

9 

 

II 

 

4 

Господарське і 

господарсько-

процесуальне право 

Кредити ЄКТС – 3. 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 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



1

10 

 

II 

 

4 

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: «Безпека 

життєдіяльності» . Зміст дисципліни: Загальні питання охорони праці. 

Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління 

охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань 

охорони праці. Профілактика виробничого травматизму та професійних 

захворювань. Основи фізіології та гігієни праці. Основи виробничої 

безпеки. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Основи 

цивільного захисту в Україні. Правові засади цивільного захисту населення 

та територій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні 

ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації соціального 

характеру. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захист населення та 

територій в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг та прогнозування 

надзвичайних ситуацій. Викладач: канд. пед. наук, доцент Гущак Ж.М.  

 

Машинознавства 

 

11 

 

II 

 

4 

Історичне краєзнавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

Методологія краєзнавчих досліджень. Історичне краєзнавство в навчальних 

закладах. Історичне краєзнавство в системі сучасних наукових та 

культурно-освітніх установ. Викладач: доц., к.і.н. Стецик Ю.О. 

 

 

 

історії України  



 

12 

 

II 

 

4 

Історія рідного краю Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

історії України  
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Дрогобиччина у повоєнні 

роки (1945-1959 рр. 
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. 

Зміст дисципліни: Адміністративний поділ та районування Дрогобицької 

області. Демографічний розвиток регіону. Міграційно-переселенські та 

мобілізаційні процеси. Етнонаціональний склад населення. Соціальні групи 

та прошарки.  Державні органи влади та управління, силові структури. 

Кадрова політика радянської системи. Агітаційно-пропагандистські заходи 

та ідеологічний вплив на населення. Репресивно-каральна політика влади. 

Супротив режиму. Економіка та господарство краю.  Освіта та культура. 

Медицина та система охорони здоров’я. Релігія та духовна сфера. Соціальне 

забезпечення населення, постачання, та обслуговування.  Матеріальні 

надходження, умови праці та побуту мешканців Дрогобиччини. Дозвілля та 

свята в повсякденні. Морально-психологічний стан та настрої 

населення. Родинні та сімейні відносини. 

Викладач: доц., канд. іст. наук Попп Р.П. 

історії України 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Цикл професійної підготовки 
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Основи історичного 

музеєзнавства 

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 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., канд. 

істор. наук Смуток Л.В. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Основи пам’яткознавства 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., канд. істор. наук Смуток Л.В. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Історія держави і права 

України 

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-

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: доц., канд. істор. наук Тиміш Л.І. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Політологія 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., 

канд. істор. наук Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Соціологія 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: проф., 

докт. соц. наук, Щудло С.А. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Кримінальне і 

кримінально-процесуальне 

право України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права», 

конституційне право України. Зміст дисципліни: Поняття і завдання 

кримінального права України. Кримінальний кодекс України як джерело 

кримінального права. Злочин, його види та стадії. Співучасть у злочині. 

Множинність злочинів. Злочинність. Склад злочину. Обставини, що 

виключають злочинність діяння. Кримінальна відповідальність. Звільнення 

від кримінальної відповідальності. Кримінальне покарання та його види. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права. 

Загальна характеристика окремих видів злочинів, передбачених Особливою 

частиною Кримінального кодексу України. Поняття і завдання кримінально-

процесуального права України. Кримінальне процесуальне законодавство. 

Докази і доказування. Досудове розслідування. Судове провадження у 

першій інстанції. Судове провадження з перегляду судових рішень. 

Особливі порядки кримінального провадження. Міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. Викладач: доц., канд. 

юрид. наук Проць О.Є. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Методика використання  

інформаційно-

комунікаційних технологій 

у професійній діяльності 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Інформатика». Зміст 

дисципліни: Будова та основні елементи персонального комп'ютера. 
Знайомство з клавіатурою. Тестуючі програми. Операційна система (ОС) 
Windows. Вікна та дії з ними. Створення об'єктів (папок, файлів та ярликів) 

та дії з ними. Програма - редактор MS Word. Створення документів. 
Форматування тексту. Програма - редактор MS Word. Дії з фрагментами 
тексту. Виготовлення блок-схем. Графічний редактор Paint. Редактор 

PowerPoint. Створення презентацій. Електронні таблиці MS Exel. Структура 
таблиці та основні типи даних. Створення електронного журналу. 
Електронні таблиці М S Exel. Створення закритих тестів.  Електронні 

таблиці MS Exel. Створення відкритих тестів. Sony Sound Forge. Робота із 
вуком. Перекладач Promt. Основні можливості програми. Переклад тексту.  
Інтернет. Використання електронної пошти. Інтернет. Пошук інформації. 
Підготовка матеріалу для створення мультимедійної доповіді уроку та 

розробка його структури. Створення мультимедійного доповіді уроку.  
Прилади статичної проекції. Мільтимедійний проектор та інтерактивна 
дошка. MS Publisher. Створення веб-сайту та макету стінгазети. Викладач: 

доц., канд. фіз.-мат. наук Гольський В.Б. 

 

 

Теорфізики 
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Основи екології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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., 

канд.біол.наук Цайтлер М.Й. 

 

Екології 
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Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: «Безпека 

життєдіяльності» . Зміст дисципліни: Загальні питання охорони праці. 

Правові та організаційні основи охорони праці. Державне управління 

охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань 

охорони праці. Профілактика виробничого травматизму та професійних 

захворювань. Основи фізіології та гігієни праці. Основи виробничої 

безпеки. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Основи 

цивільного захисту в Україні. Правові засади цивільного захисту населення 

та територій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні 

ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації соціального 

характеру. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захист населення та 

територій в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг та прогнозування 

надзвичайних ситуацій. Викладач: канд. пед. наук, доцент Гущак Ж.М.  

 

Машинознавства 
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Господарське і 

господарсько-

процесуальне 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 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



 

24 

 

III 

 

5 

Сімейне право України Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання 

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. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

2
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Геральдика і вексилологія Кредити ЄКТС – 5. 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. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Історична географія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні 

дисципліни», «Історія України». Зміст дисципліни: Вступ до історичної 

географії України (формування предметного простору, структури, 

джерельної бази та розвиток історичко-географічних студій, формування 

рельєфу і кліматичні коливання), географія населення і господарства на 

території українських земель у стародавні часи, українські землі в добу 

Середньовіччя, територія України у ранньомодерний час, українські землі у 

складі Російської та Австрійської імперій, українська держава від революції 

1917 р. до революції 2014 р. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Історія  повсякденного 

українського  суспільства  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст 

дисципліни: Повсякденність як об’єкт наукового дослідження. Матеріальний 

світ людини українського середньовіччя та ранньомодерної доби. Засоби для 

життя, продукти харчування. Засоби пересування та комунікації. Одяг. Форми 

життєвого укладу. Життя і смерть в соціокультурних уявленнях українського 

суспільства у XIV – XVIII ст. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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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. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Адміністративне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права, 

конституційне право України. Зміст дисципліни: Публічне управління та 

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: ст. викл. Кантор Н.Ю. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Трудове право України Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. 

Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання 

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., канд. іст. наук Тиміш Л.І. 

 

Правознавства, 

соціології та 

політології 
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Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 4 заняття – лекції, практичні.  Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Охорона праці і цивільний 

захист», «Основи екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», 

«Основи екології», «Цивільний захист». 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. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеологі 
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Історичне краєзнавство Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

Методологія краєзнавчих досліджень. Історичне краєзнавство в навчальних 

закладах. Історичне краєзнавство в системі сучасних наукових та 

культурно-освітніх установ. Викладач: доц., к.і.н. Стецик Ю.О. 

історії України 
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Історія рідного краю Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

історії України  



 

34 

 

IV 

7

7 

Україна в Європі і світі Кредити ЄКТС – 6. 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. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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Історія українського 

війська 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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. 

Збройні сили Директорії. Українська Галицька Армія. Злука УГА і армії 

УНР, їх стратегічне становище. Українські військово-морські сили в 1917  

1920 рр. Українська військова організація та Організація українських 

націоналістів. Українські збройні формування в складі Червоної армії в 

1920-і  1930-і рр. Збройні сили Карпатської України. Українська 

Повстанська Армія. Українські військові формування в збройних силах 

Німеччини. Українці в складі Червоної армії. Розбудова Збройних Сил 

незалежної України. Відродження українського козацтва. Формування 

Національної Гвардії. Викладач: доц., к.і.н. Медвідь О.В. 

історії України 



2 
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IV 

7

7 

Педагогічна етика Кредити ЄКТС – 6. 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. 

філософії  

імені  

Валерія 

Григоровича 

Скотного 
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IV 

7

7 

Теоретичні проблеми 

історичного пізнання 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: вступ до історії, 

джерелознавство історії України, історія філософії. Зміст дисципліни: 

Принципи історичного дослідження (об‘єктивності, історизму, ціннісного 

підходу до вивчення історичних феноменів). Методи історичного пізнання: 

філософські, загальнонаукові, спеціально-історичні (традиційні та 

нетрадиційні). Психоісторія та кліометрія. Соціальні функції історичної 

науки. Структура історичного дослідження. Категорії та поняття історичної 

науки. Проблема предмету та об‘єкту дослідження в історичній науці. 

Викладач: д.і.н., проф. Тельвак В.В. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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IV 

7

7 

Історіософія та методології 

історії 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: вступ до історії, 

джерелознавство історії України, історія філософії. Зміст дисципліни: 

Становлення історіософської парадигми. Теологічна історія європейського 

середньовіччя. Критична історіографія доби Ренесансу. Філософська історія 

Бароко та Просвітництва. Історична теорія ХІХ століття. Філософсько-

історична думка в Україні ХІХ - п. ХХ ст. Основні тенденції теоретико-

методологічного дискурсу ХХ ст. Провідні історіографічні тенденції кінця 

ХХ - початку ХХІ століття. Методологічні проблеми історії. Викладач: 

д.і.н., проф. Тельвак В.В. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 
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IV 

7

8 

Грушевськознавство – 

спеціальна галузь 

історичних знань  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». 

Зміст дисципліни:  Вступ до науки грушевськознавства. Життєвий шлях 

Михайла Грушевського. Михайло Грушевський - історик України. 

Проблеми всесвітньої історії в творчості Михайла Грушевського. Михайло 

Грушевський - учений-соціолог. Суспільно-політична діяльність Михайла 

Грушевського у дореволюційний період. Державотворча діяльність 

Михайла Грушевського в період Визвольних змагань українського народу 

(1917-1920 рр.). Михайло Грушевський як організатор українського 

наукового життя. Михайло Грушевський і сучасники. Історична школа 

Михайла Грушевського та її значення для новітньої української 

історіографії. Викладач: проф., д.і.н. Тельвак В. В. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

3
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IV 

7

8 

Історія монастирів 

києвохристиянської  

традиції середньовічної та 

ранньомодерної України 

(Х – XVIII ст.) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Зміст 

дисципліни: Вступ. Витоки ранньохристиянського аскетизму. Чернечі 

осередки доби «київського християнства» (X – XIV ст.). Монастирі в період 

змагань за автокефалію Київської митрополії (XV – XVI ст.). Українські 

православні монастирі від Берестейської унії до підпорядкування 

Московському патріархату та поділів Речі Посполитої (XVII – XVIII ст.). 

Василіанські монастирі Київської унійної митрополії (XVII ст.). 

Реорганізація монастирів ново приєднаних унійних єпархій (кін. XVII - 

XVIII ст.). Повсякденне життя середньовічного чернецтва. Маєтності та 

економічні засади функціонування монастирів. Історія виникнення та 

діяльності провідних чернечих осередків краю. 

Викладач: доц., канд. іст. наук Стецик Ю.О. 

історії України 
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IV 

7

8 

Історія ОУН і УПА   Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст 

дисципліни: Зародження українського радикального націоналістичного 

руху. Від Української військової організації до  Організації українських 

націоналістів. Основні напрями діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на 

початковому етапі Другої світової війни (1939 – 1941 рр.). Стратегія і 

тактика ОУН в період німецької окупації. Формування Української 

повстанської армії. ОУН і УПА в умовах протистояння з радянським 

режимом (1944 – початок 1950-х рр.)   

Викладач: доц., доктор іст. наук Ільницький В.І. 

історії України 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 054 Cоціологія 

 

Цикл професійної підготовки 

 

62 ІІI 5 Сімейне право України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання 

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., 

канд. юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 ІІІ 5 Трудове право України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. 

Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання 

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., канд. юрид. 

наук Дмитришин Ю.Л., доц. канд. .юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

64 ІІІ 6 Валеологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія рухової діяльності. 

Зміст Валеологія як комплексна наукова дисципліна про здоров’я людини. 

Поняття про здоров’я. Здоровий спосіб життя – його складові та значення 

для здоров’я. Стан здоров’я населення України. Фізичне здоров’я як 

відображення функціональних можливостей організму людини. Психічне 

здоров’я як відображення стану нервових процесів, його критерії. Соціальне 

здоров’я. Моральне («духовне») здоров’я як характеристика соціальних 

орієнтирів людини. Попередження девіантної поведінки. Інфекційні 

хвороби та їх профілактика. Дитячі соматичні хвороби та їх профілактика. 

Травматизм і його профілактика. Надання першої долікарської допомоги. 

Теоретичні основи методики навчання основ здоров’я. Умови ефективної 

реалізації валеологічної освіти. 
Викладач: доцент, кандидат педагогічних наук  Волошин О. Р 

 

Екології 



65 ІІІ 6 Основи екології Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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., 

канд. біол. наук Цайтлер М.Й. 

 

Екології 



66 ІІІ 6 Організація вибіркового 

дослідження 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:. філософія, історія, соціологія. 

Зміст дисципліни: Інтерв'ю. Етичні аспекти дослідження, що 

використовують в інтерв'ю. Інтерв'ю як методу дослідження - основні 

методологічні, технічні та організаційні аспекти інтерв'ю. Елементи теорії 

комбінаторики і теорії ймовірностей, що необхідні для розуміння тактики 

формування вибіркової сукупності. Генеральна і вибіркова сукупність: їх 

структура та характеристики. Зв'язок вибірки з концептуальною програмою 

соціологічного дослідження. Структура процесу формування вибіркової 

сукупності. Систематики характеристик територіальних спільнот України та 

їх складових. Засоби відбору. Обґрунтування проекту вибірки. Зв’язок 

вибірки з процедурами і методами соціологічного дослідження. Викладач: 

доц., к.соц. н. Гвоздецька Б.Г. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

 

67 ІІІ 6 Соціологія сім’ї Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Соціологія, Психологія. 

Правознавство. Зміст дисципліни: Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу. 

Виникнення та розвиток соціології сім’ї. Сім’я як соціальний інститут, її 

місце в суспільстві. Історичні тенденції розвитку сімейно-шлюбних 

відносин. Форми сім’ї. Макросоціальні явища та сім’я. Соціальні функції 

сучасної сім’ї та тенденції їх змін. Сім’я в системі мікросоціальних 

структур. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин та життєві цикли 

сім’ї. Метод дослідження життєвого циклу сім’ї. Сім’я та особистість. 

Міжособові відносини в родині. Методи соціологічного дослідження 

сімейної поведінки. Гендерні ролі та нерівність жінки в сім’ї та суспільстві. 

Сім’я та професійна діяльність жінок. 

Викладач: доц. к.юридич.н. Копельців-Левицька Є.Д. 

 

 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

 



68 ІІІ 6 Соціологія гендеру Кредити ЄКТС – 43 Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Соціологія освіти. Соціологія 

права. Соціологія міста. .Зміст дисципліни: Соціологія гендеру  як 

соціологічна дисципліна, її сутність та зміст. Гендерна стратифікація 

суспільства. Гендерна ідентичність. Психологія гендерних відмінностей і 

гендерних відносин. Гендерні ролі. Жіночі і чоловічі рухи. 

Викладач: доц. к.іст.н. Тиміш Л.І. 

 

 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

 

69 ІІІ 6 Конфліктологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: загальна психологія, вікова 

психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія. Зміст 

дисципліни:. Вступ до конфліктології. Характеристика конфлікту як 

соціального явища. Психологічна характеристика внутріособистісних 

конфліктів. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів. 

Психологія сімейних конфліктів. Психологія педагогічних конфліктів. 

Групові (міжгрупові) конфлікти. Психологічна характеристика етнічних 

конфліктів. Психологія політичних конфліктів. Психолог як посередник та 

медіатор у конфліктній взаємодії. Технології попередження (профілактики) 

конфліктної взаємодії. Шляхи та способи вирішення конфліктів 

Викладач: доц. к.психолог.н. Гаврищак Л.І. 

 

 

Практична 

психологія 

 



70 ІІІ 6 Соціологія конфлікту Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: соціологія малих груп і 

особистості, соціальна структура особистості.  

Зміст дисципліни:. Витоки теорії «соціального конфлікту». Соціологія 

конфлікту як наука. Еволюція конфліктологічних поглядів в історії 

філософсько-соціологічної думки (від Стародавнього світу до зародження 

соціології конфлікту як науки). Теоретичні та соціально-історичні 

передумови виникнення соціології конфлікту у другій половині ХІХ і в ХХ 

столітті. Конфліктологічна парадигма в соціологічній думці. Конфлікт як 

соціальний феномен. Види конфліктів. Аналітика конфлікту. Динаміка 

конфлікту. Поведінка у конфлікті. Практичний напрямок роботи з 

конфліктами як домінуючий в сучасній соціології конфлікту. Конфліктні 

ситуації та шляхи їх розв’язання. Сфери конфліктної взаємодії. Система 

управління. 

Викладач: доц. к. політ. н. О.Я. Зелена 

 

 юсоціальними конфліктами. Розв’язання конфліктів. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

 

71 ІІІ 6 Іноземна мова (польська) Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практична фонетика. Практична 

граматика. Зміст дисципліни: Взаємини з сусідами. Родинні урочистості: 

народження дитини, хрещення. Свято Першого Причастя. Заручини, шлюб, 

весілля. Іменини, День народження. Приказки й прислів’я, що 

віддзеркалюють особливості родинних взаємин, функціонування сімейних 

ролей, норм і цінностей польського родинного життя. Основні принципи 

польської орфографії. Фонетичний, морфологічний, історичний і 

конвенційний принципи орфографії. Правила написання літер ó, u. Правила 

написання літер ę, ą. Правила написання сполучень en, on, em, om. 

Викладач: ст. викл. О.М. Яворська   

 

 



Заочна форма навчання 
 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія) Спеціалізація: правознавство 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

/п
 

К
у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1. ІІ 3 Джерела з історії України Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні дисципліни», 

«Археологія». Зміст дисципліни: Основні теоретико-методологічні проблеми 

джерелознавства як галузі історичної науки. Основні групи джерел з історії 

України. Джерела з історії Київської Русі та південно-руських князівств (X - перша 

половина XIV ст.). Джерела з історії України польсько-литовської доби. Джерела з 

історії Гетьманщини та Слобожанщини другої половини XVII – XVIII ст. Джерела з 

історії України ХІХ – початку ХХ ст. Основні групи та комплекси джерел з 

новітньої історії України. Викладач: доц., канд. істор. наук Лазурко Л.М. 

Історії України 

2. ІІ 3 Українська археографія Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. 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., канд. істор. наук Лазурко Л.М. 

Історії України 

3. ІІ 4 Основи історичного 

музеєзнавства 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. 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 

справи в Україні, експозиційна робота, управління музеями та їхня культурно-

освітня діяльність, музейний менеджмент, маркетинг та комерція, особливості 

Всесвітньої 

історії  

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 



організації та діяльності фондів історичного музею, наукова каталогізація 

музейних експонатів та правила їх зберігання, реставрації та  охорони. 

Викладач: доц., канд. істор. наук Смуток Л.В. 

4. ІІ 4 Основи пам’яткознавства Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. 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., канд. істор. наук Смуток Л.В. 

Всесвітньої 

історії  

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

5. ІІ 4 Історія держави  

і права України 

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-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. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 



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: доц., канд. істор. наук Тиміш Л.І. 

6. ІІ 4 Політологія 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., канд. істор. наук Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

7. ІІ 4 Соціологія 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: проф., докт. соц. наук, Щудло С.А. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 



8. ІІ 4 Кримінальне  

і кримінально-

процесуальне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права», конституційне 

право України. Зміст дисципліни: Поняття і завдання кримінального права 

України. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права. Злочин, 

його види та стадії. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. Злочинність. 

Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння. Кримінальна 

відповідальність. Звільнення від кримінальної відповідальності. Кримінальне 

покарання та його види. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. Поняття, значення і система Особливої частини кримінального 

права. Загальна характеристика окремих видів злочинів, передбачених Особливою 

частиною Кримінального кодексу України. Поняття і завдання кримінально-

процесуального права України. Кримінальне процесуальне законодавство. Докази і 

доказування. Досудове розслідування. Судове провадження у першій інстанції. 

Судове провадження з перегляду судових рішень. Особливі порядки кримінального 

провадження. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Викладач: доц., канд. юрид. наук Проць О.Є. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

9. ІІ 4 Методика використання  

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у професійній 

діяльності 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Інформатика». Зміст дисципліни: 

Будова та основні елементи персонального комп'ютера. Знайомство з клавіатурою. 
Тестуючі програми. Операційна система (ОС) Windows. Вікна та дії з ними. 
Створення об'єктів (папок, файлів та ярликів) та дії з ними. Програма - редактор MS 

Word. Створення документів. Форматування тексту. Програма - редактор MS Word. 
Дії з фрагментами тексту. Виготовлення блок-схем. Графічний редактор Paint. 
Редактор PowerPoint. Створення презентацій. Електронні таблиці MS Exel. 

Структура таблиці та основні типи даних. Створення електронного журналу. 
Електронні таблиці М S Exel. Створення закритих тестів.  Електронні таблиці MS 
Exel. Створення відкритих тестів. Sony Sound Forge. Робота із вуком. Перекладач 

Promt. Основні можливості програми. Переклад тексту.  Інтернет. Використання 
електронної пошти. Інтернет. Пошук інформації. Підготовка матеріалу для 
створення мультимедійної доповіді уроку та розробка його структури. Створення 
мультимедійного доповіді уроку.  Прилади статичної проекції. Мільтимедійний 

проектор та інтерактивна дошка. MS Publisher. Створення веб-сайту та макету 
стінгазети. Викладач: доц., канд. фіз.-мат. наук Гольський В.Б. 

 

 

 

Фізики 



10. ІІ 4 Основи екології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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., 

канд.біол.наук Цайтлер М.Й. 

 

Екології 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, 

яка забезпечує 

викладання 

11. III 5 

 

Сімейне право України Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання 

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., 

канд. юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

Правознавства, 

соціології 

та політології 



12. III 5 Господарське 

і господарсько-

процесуальне право 

України 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. 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., канд. юрид. наук 

Дмитришин Ю.Л. 

Правознавства, 

соціології 

та політології 

13. III 5 Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Безпека життєдіяльності» . Зміст 

дисципліни: Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні 

основи охорони праці. Державне управління охороною праці, державний 

нагляд і громадський контроль за охороною праці. Організація охорони 

праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань. Основи фізіології 

та гігієни праці. Основи виробничої безпеки. Основи пожежної 

профілактики на виробничих об’єктах. Основи цивільного захисту в 

Україні. Правові засади цивільного захисту населення та територій. 

Надзвичайні ситуації природного характеру. Надзвичайні ситуації 

техногенного характеру. Надзвичайні ситуації соціального характеру. 

Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Захист населення та територій в 

умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг та прогнозування надзвичайних 

ситуацій. Викладач: доц., канд. пед. наук Гущак Ж.М.  

 

Машинознавства 



14. III 5 Історична географія Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні 

дисципліни», «Історія України». Зміст дисципліни: Вступ до історичної 

географії України (формування предметного простору, структури, 

джерельної бази та розвиток історичко-географічних студій, формування 

рельєфу і кліматичні коливання), географія населення і господарства на 

території українських земель у стародавні часи, українські землі в добу 

Середньовіччя, територія України у ранньомодерний час, українські землі у 

складі Російської та Австрійської імперій, українська держава від революції 

1917 р. до революції 2014 р. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І. 

Всесвітньої 

історії  

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

15. III 5 Геральдика і вексикологія  Кредити ЄКТС – 5. 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. 

Всесвітньої 

історії  

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

16. III 6 Історичне краєзнавство Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

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. 

Методологія краєзнавчих досліджень. Історичне краєзнавство в навчальних 

закладах. Історичне краєзнавство в системі сучасних наукових та 

культурно-освітніх установ. Викладач: доц., к.і.н. Стецик Ю.О. 

Історії України 



17. III 6 Історія рідного краю Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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., канд. істор. 

наук Стецик Ю.О. 

  Історії України 

18. III 6 Архівознавство Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні 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., канд. істор. наук Смуток І.І. 

Всесвітньої 

історії 

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 



19. III 6 Історія повсякдення 

українського суспільства 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». Зміст 

дисципліни: Повсякденність як об’єкт наукового дослідження. Матеріальний 

світ людини українського середньовіччя та ранньомодерної доби. Засоби для 

життя, продукти харчування. Засоби пересування та комунікації. Одяг. Форми 

життєвого укладу. Життя і смерть в соціокультурних уявленнях українського 

суспільства у XIV – XVIII ст. Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І. 

Всесвітньої 

історії  

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

20. III 6 Трудове право України Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. 

Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання 

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. 

 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

21. III 6 Вікова фізіологія  

та шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 4. Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення: «Охорона праці і цивільний 

захист», «Основи екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», «Основи 

екології», «Цивільний захист». 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. 

Анатомії, 

фізіології  

та валеології 



22. III 6 Адміністративне право 

України 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції; практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: теорія держави і права, 

конституційне право України. Зміст дисципліни: Публічне управління та 

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: ст.викл. Кантор Н.Ю. 

Правознавства, 

соціології  

та політології 

23. IV 7 Теоретичні проблеми 

історичного пізнання 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: вступ до історії, 

джерелознавство історії України, історія філософії. Зміст дисципліни: 

Принципи історичного дослідження (об‘єктивності, історизму, ціннісного 

підходу до вивчення історичних феноменів). Методи історичного пізнання: 

філософські, загальнонаукові, спеціально-історичні (традиційні та 

нетрадиційні). Психоісторія та кліометрія. Соціальні функції історичної 

науки. Структура історичного дослідження. Категорії та поняття історичної 

науки. Проблема предмету та об‘єкту дослідження в історичній науці. 

Викладач: д.і.н., проф. Тельвак В.В. 

Всесвітньої 

історії 

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

24. IV 7 Історіософія  

та методологія історії  
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: вступ до історії, 

джерелознавство історії України, історія філософії. Зміст дисципліни: 

Принципи історичного дослідження (об‘єктивності, історизму, ціннісного 

підходу до вивчення історичних феноменів). Методи історичного пізнання: 

філософські, загальнонаукові, спеціально-історичні (традиційні та 

нетрадиційні). Психоісторія та кліометрія. Соціальні функції історичної 

науки. Структура історичного дослідження. Категорії та поняття історичної 

науки. Проблема предмету та об‘єкту дослідження в історичній науці. 

Викладач: д.і.н., проф. Тельвак В.В. 

Всесвітньої 

історії 

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 



25. IV 7 Історія  

українського війська 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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. 

Збройні сили Директорії. Українська Галицька Армія. Злука УГА і армії 

УНР, їх стратегічне становище. Українські військово-морські сили в 1917  

1920 рр. Українська військова організація та Організація українських 

націоналістів. Українські збройні формування в складі Червоної армії в 

1920-і  1930-і рр. Збройні сили Карпатської України. Українська 

Повстанська Армія. Українські військові формування в збройних силах 

Німеччини. Українці в складі Червоної армії. Розбудова Збройних Сил 

незалежної України. Відродження українського козацтва. Формування 

Національної Гвардії. Викладач: доц., канд. істор. наук Медвідь О.В. 

Історії України 

26. IV   7 Україна в Європі і світі Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. 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., канд. істор. 

наук Тимошенко О.П. 

Всесвітньої 

історії 

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 



27. IV   7 Педагогічна етика Кредити ЄКТС – 6. 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. 

Філософії 

Імені Валерія 

Григоровича 

Скотного 

28. IV  8 Грушевськознавство – 

спеціальна галузь 

історичних знань 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України». 

Зміст дисципліни:  Вступ до науки грушевськознавства. Життєвий шлях 

Михайла Грушевського. Михайло Грушевський - історик України. 

Проблеми всесвітньої історії в творчості Михайла Грушевського. Михайло 

Грушевський - учений-соціолог. Суспільно-політична діяльність Михайла 

Грушевського у дореволюційний період. Державотворча діяльність 

Михайла Грушевського в період Визвольних змагань українського народу 

(1917-1920 рр.). Михайло Грушевський як організатор українського 

наукового життя. Михайло Грушевський і сучасники. Історична школа 

Михайла Грушевського та її значення для новітньої української 

історіографії. Викладач: проф., д.і.н. Тельвак В. В. 

Всесвітньої 

історії 

та спеціальних 

історичних 

дисциплін 

29. IV  8 Історія монастирів 

києвохристиянської 

традиції середньовічної  

та ранньомодерної України 

(Х – ХVІІІ ст.) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Зміст 

дисципліни: Вступ. Витоки ранньохристиянського аскетизму. Чернечі 

осередки доби «київського християнства» (X – XIV ст.). Монастирі в період 

змагань за автокефалію Київської митрополії (XV – XVI ст.). Українські 

православні монастирі від Берестейської унії до підпорядкування 

Московському патріархату та поділів Речі Посполитої (XVII – XVIII ст.). 

Василіанські монастирі Київської унійної митрополії (XVII ст.). 

Реорганізація монастирів ново приєднаних унійних єпархій (кін. XVII - 

XVIII ст.). Повсякденне життя середньовічного чернецтва. Маєтності та 

економічні засади функціонування монастирів. Історія виникнення та 

діяльності провідних чернечих осередків краю. 

Викладач: доц., канд. іст. наук Стецик Ю.О. 

Історії України 



30. IV  8 Історія ОУН і УПА Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Зміст 

дисципліни: Зародження українського радикального націоналістичного 

руху. Від Української військової організації до  Організації українських 

націоналістів. Основні напрями діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на 

початковому етапі Другої світової війни (1939 – 1941 рр.). Стратегія і 

тактика ОУН в період німецької окупації. Формування Української 

повстанської армії. ОУН і УПА в умовах протистояння з радянським 

режимом (1944 – початок 1950-х рр.) 

Викладач: доц., доктор іст. наук Ільницький В.І. 

Історії України 
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