
Каталог вибіркових дисциплін  

на 2021/2022 навчальний рік 

Факультет: історичний  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Спеціалізація: правознавство 
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Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 II 3 Історія держави і 

права України 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, теорія держави і 

права. 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.). Державність 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. Відродження і розбудова 

незалежної Української держави. Викладач: доц., к. іст. н. Тиміш Л. І. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



2 II 3 Господарське і 

господарсько- 

процесуальне 

право України 

Кредити ЄКТС – 7. 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. Кантор 

Н.Ю. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

3 ІІ 4 Основи 

історичного 

музеєзнавства 

Кредити ЄКТС – 3. 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 Лазорак Б. О. 

Всесвітньої історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

4 II 4 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 – 

Історії України 



початок 1950-хрр.) 

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

5 II 4 Архівознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:«Вступ до історії та основи 

наукових досліджень», «Допоміжні історичні дисципліни». 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., д.іст.н. Смуток І.І. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

6 II 4 Геральдика і 
вексилологія 

Кредити ЄКТС – 3. 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., д.іст.н. Смуток І.І. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 



7 II 4 Балканські слов’яни під 
владою Османів 
(початок XV– кінець 
XVIII ст.) 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Історія середніх віків», «Історія 

слов’янських народів», «Історія України». Зміст дисципліни:Болгарія. 

Запровадження турецької воєнно-ленної системи господарювання. Становище 

селянства. Турецька адміністративна система. Занепад міст, ремесла і торгівлі. 

Національний гніт. Яничарство. Печська патріархія. Гайдуцький рух. 

Тирновське повстання 1598 року. Повстання 1686-1688 рр. Культурні зв’язки 

Росії та Болгарії у ХVIII ст.Чорногорія. Особливості соціально-економічного 

розвитку. Політичний устрій. Боротьба чорногорців за незалежність. 

Адміністративні реформи митрополита Данила Негоша. Російсько-

чорногорські зв’язки.Викладач: доц., канд. істор. наук Тимошенко О.П. 

 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

8 II 4 Проблеми історичного 
розвитку та 
державності західних 
слов’ян 

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

контролю: екзамен. Основа для вивчення:  «Історія середніх віків», «Істрія 

слов’янських народів (до кін. XVIIIст.)».Зміст дисципліни: Вступ до курсу. 

Великоморавська держава. Становлення та розвиток Чеського королівства (ІХ 

– ХІІ ст.). Розвиток Чеського королівства в XІІІ – XІV ст. Чехія в XV ст. – XVI 

ст. Занепад чеської державності (перша половина XVІІ ст.). Політика 

«освіченого абсолютизму» в чеських землях Австрійської монархії. Словацькі 

землі у VIII – ХIV ст. Словаччина в ХV – першій чверті ХVI ст. Словацькі 

землі під владою Габсбургів в ХVІI – ХVIIІ ст. Давньопольська держава. 

Польща в XI – XІV ст. Польська держава в період правління династії Ягеллонів 

(кінець ХІV – ХVІ ст.). Політичний розвиток польської держави в першій 

половині ХVІІ ст. Річ Посполита в другій половині XVII – XVIII ст. Викладач: 

доц., канд. істор. наук Тимошенко О.П. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

9 ІІІ 5 Джерела з історії 
України 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: «Вступ до історії та основи наукових 

досліджень», «Допоміжні історичні дисципліни», «Історія України». 

Зміст дисципліни: Поняття про історичне джерелознавство. Наукові засади 

вчення про історичне джерело. Класифікація історичних джерел. 

Методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел. Речові та 

зображальні джерела. Усні та лінгвістичні джерела. Писемні джерела.  

Найдавніші джерела з історії праукраїнських земель. Джерела з історії 

Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.Джерела з історії України 

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., док. істор. наук Лазурко Л.М. 

10 ІІІ 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: проф., д.і.н. Стецик Ю.О. 

Історії України 

11 ІІІ 6 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: проф., д.і.н. Стецик 

Ю.О. 

Історії України 

12 ІІІ 6 Історична географія Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні 

Всесвітньої 

історії та 



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., д.іст.н. Смуток І. І. 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

13 ІІІ 6 Повсякденне життя 
середньовічної Європи 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія середніх віків». Зміст 

дисципліни: Повсякденність як об’єкт наукового дослідження. Природнє 

середовище та його вплив на суспільство у V – XV ст. Демографічний 

розвиток у Європі у V – XV ст.  Сім’я / родина в Європейському суспільстві у 

V – XV ст. Засоби для життя, продукти харчування. Засоби пересування та 

комунікації. Одяг. Форми життєвого укладу панівних верств суспільства. 

Форми життєвого укладу жителів міст. Форми життєвого укладу селян. Форми 

життєвого укладу служителів церкви. Культура Середньовічної Європи.Життя  

і смерть  в соціокультурних уявленнях європейського суспільства у V – XV ст.  

Викладач: доц., д.іст.н. Смуток І. І. 

Всесвітньої 

історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

14 IV 7 Історіософія та 

методологія 

історії 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: «Вступ до історії та основи наукових 

досліджень», «Джерела з історії України». Зміст дисципліни:Предмет та 

завдання вивчення курсу «Історіософія та методологія історії». Становлення 

історіософської парадигми. Онтологічні й гносеологічні проблеми історіїу 

філософсько-історичних концепціях XIX – початку XX ст.Теоретико-

методологічні проблеми історії в науковій думці XX століття. Методологія 

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

Всесвітньої історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

15 IV 7 Грушевськознавство – 

спеціальна галузь 

історичних знань  

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

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

дисципліни:Предмет і завдання курсу. Дитинство та юність Михайла 

Грушевського. Михайло Грушевський в Київському університеті. Львівський 

період життя та діяльності Михайла Грушевського. Михайло Грушевський у 

роки війни та революції .Михайло Грушевський на еміграції. Радянська доба 

життя та діяльності Михайла Грушевського. Михайло Грушевський – історик 

Всесвітньої історії та 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 



України.Проблеми всесвітньої історії в творчості Михайла 

Грушевського.Михайло Грушевський – соціолог.Суспільно-політична 

діяльність Михайла Грушевського у дореволюційний період.Державотворча 

діяльність Михайла Грушевського в роки Визвольних змагань українського 

народу (1917-1920-ті роки).Михайло Грушевський як організатор 

науки.Михайло Грушевський і сучасники.Наукова школа Михайла 

Грушевського та її місце в українській історіографії ХХ століття. 

Викладач: проф., д.і.н. Тельвак В.В. 

16  

IV 

7 

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., к.і.н. Медвідь 

О.В. 

Історії України 

17  

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 

18  7Україна в Європі і світі Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Всесвітньої історії та 



IV 7 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. Галик В.М. 

спеціальних 

історичних 

дисциплін 

19  

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: проф., доктор іст.наук Ільницький В.І. 

Історії України 

20 IV  8 Дрогобиччина у 

повоєнні роки (1945 – 

1959 рр.) 

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

Історії України 



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 станта настрої 

населення. Родинні та сімейні відносини. 

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

21 IV  8 Історія дипломатії та 

міжнародних відносин у 

ХХ ст. 

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

контролю: залік.Основа для вивчення: «Нова історія країн Європи і 

Америки», «Нова історія країн Азії та Африки», «Історія слов’янських народів 

(ХІХ – поч. ХХ ст.)» та «Історія України (ХІХ – поч. ХХ ст.)».Зміст 

дисципліни:Дипломатія, її роль та завдання в міжнародних 

відносинах.Формування військово-політичних блоків у Європі та загострення 

міжнародної ситуації на початку ХХ ст. Дипломатія в роки Першої світової 

війни. Формування та основні засади Версальсько-Вашингтонської системи 

міжнародних відносин. Проблеми європейської політики 20 – 30-х років ХХ ст. 

Криза Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. 

Міжнародні відносини та зовнішня політика в роки Другої світової війни. 

Дипломатія воюючих сторін. Дипломатія після Другої світової війни. 

Становлення біполярної системи міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини 70-х – першої половини 80-х років ХХ ст.: від політики розрядки до 

посилення конфронтації між протилежними системами. Нові тенденції в 

міжнародних відносинах другої половини 80-х - початку 90-х років. 

Закінчення «холодної війни». Загальні тенденції розвитку міжнародних 

відносин в умовах постбіполярності.  

Викладач: доц., к.іст.н. Горбачик О. О. 

Всесвітньоїісторії 

таспеціальнихістори

чнихдисциплін 
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