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Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується для можливості реалізації 

здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до розділу Х статті 62 

Закону України «Про вищу освіту».  

Згідно Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін (протокол № 6 від 29.06.2016 р.). 

своє право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти здійснюють 

шляхом: 1) вибору з варіативної складової навчального плану освітньої програми, на якій 

здобувач вищої освіти навчається; 2) вибору із блоку вибору навчальної програми іншої 

освітньої програми того ж освітнього рівня; 3) вибору із блоку вибору навчального 

структурного підрозділу або блоку обов’язкових навчальних дисциплін іншої освітньої 

програми того ж освітнього рівня; 4) вибору навчальних дисциплін в іншому навчальному 

закладі при реалізації здобувачем вищої освіти права на академічну мобільність; 5) вибору із 

Каталогу вибіркових курсів. 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін – перелік дисциплін вільного вибору для 

певного рівня вищої освіти із зазначенням альтернатив на кожну позицію вибору. Вибіркові 

дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю та 

спеціалізацією, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяють академічній 

мобільності здобувача та його власним вподобанням; формують компетенції відповідно до 

вимог ринку праці. 

У навчальному плані передбачено дисципліни вільного вибору студента циклу 

загальної і професійної підготовки (60 кредитів ЄКТС). Студенти за допомогою кураторів 

ознайомлюються на веб-сторінці кафедри (жовтень-листопад навчального року, який передує 

року вивчення навчальних дисциплін вільного вибору) з переліком дисциплін вільного 

вибору студента, порядком, термінами та особливостями запису та формування груп та 

пишуть заяви на ім’я декана, де вказують назви дисциплін, які вони обрали і на підставі заяв 

деканат формує групи для вивчення вибіркових дисциплін. В деканаті факультету проводять 

попередній аналіз результатів запису та формують групи для вивчення дисциплін вільного 

вибору, склад яких затверджується деканом факультету. Після формування груп, на основі 

поданих студентами письмових заяв, можливе коригування списків з урахуванням вимог для 

мінімального набору (15 осіб). Студентам, вибір яких не може бути задоволений з 

відповідних причин, повідомляється про відмову (із зазначенням причини) і пропонується 

зробити вибір із скорегованого переліку. Далі проводиться повторний запис студентів на 

вивчення навчальних дисциплін, остаточно опрацьовуються заяви студентів кафедрами, 

приймаються рішення про формування груп, перевірка контингенту. Після початку навчання 

зміна дисципліни не можлива. Дисципліни вільного вибору є професійно-орієнтованими, 

дозволяють здійснити більш глибоку професійну підготовку майбутніх фахівців, 

відповідають реальним запитам практики й рекомендовані роботодавцями. Випускова 

кафедра моніторить думку здобувачів вищої освіти щодо реалізації їхнього права на вибір 

навчальних дисциплін. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Кафедра – математики та інформатики і методики навчання 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 16, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 2 

Відповідальний за дисципліну – доцент Дрінь Б. М. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–принципи організації сучасних інформаційних процесів, систем та технологій (D20); 

– правила опрацювання текстових, табличних, графічних  даних та створення ділових 

документів у текстовому процесорі (D20); 

– етапи та вимоги до створення навчальних та ділових презентацій (D20); 

– правила використання мережі Інтернет для пошуку, обробки, аналізу і  обміну навчальною, 

науковою, історичною (історія населеного пункту. району, області,країни тощо) інформацією 

(D19).  

-основи створення web-сторінок із використанням мови html (D20); 

–  правила і методологію опрацювання даних у табличному процесорі (D20); 

вміти: 

– застосовувати у своїй майбутній професійній діяльності набуті знання з використання 

системного і прикладного програмного забезпечення згідно базових блоків вказаних у 

анотації до курсу (D20); 

– залучати учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні 

шкільних предметів (D19, D20). 

Тематика 

1. Сучасні інформаційні технології. Принципи  організації та використання в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях. 

2. Робота у текстовому процесорі.. 

3. Програмні засоби створення презентацій, етапи і вимоги до них та представлення 

інформації на слайдах. 

4. Правила роботи у мережі Інтернет для пошуку, обробки, аналізу і  обміну інформацією. 

5. Створення web-сторінок із використанням мови html. 

6. Поняття бази даних, СУБД та робота з ними. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Кафедра – безпеки життєдіяльності 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 2 

Відповідальний за дисципліну – доцент Кошель В. І. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент знати: 

основні навички забезпечення охорони життя та здоров’я в ході навчально-виховного 

процесу (D27); 

вміти: 

здійснювати забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-виховного процесу в 

школі (D27); 

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу на основі 

здобутих знань із безпеки життєдіяльності і цивільного захисту (D28). 

Тематика 

1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності і цивільного захисту. 

2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки. 

3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Аварії на потенційно-небезпечних об’єктах. 

4. Пожежна безпека. 

5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 

6. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-

логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

7. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура 

захисту населення та адміністративних одиниць у НС. 

8. Управління силами та засобами під час НС. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 1 

Відповідальний за дисципліну – доцент Галицька-Дідух Т. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– термінологію («вчитель», «індивідуальна освітня траєкторія», «соціальні навички», 

«студентоцентризм» та ін.) (D5); 

– структуру, зміст, характер і специфіку професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, зміст та основні форми навчання у вищому закладі 

освіти, види і форми перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; 

раціональні форми і методи самостійної роботи студентів; форми ефективної 

організації  навчальної праці; організаційні основи і структуру університету, основні 

нормативні документи ПНУ, особливості навчання на факультеті, свої права і 

обов’язки студента, основи професійного самовиховання і самоосвіти майбутніх 

педагогів; основи наукової роботи студентів у системі їхньої професійної 

підготовки, шляхи оптимізації педагогічного спілкування та формування педагогічно 

доцільного індивідуального стилю спілкування, ІОТ (D32). 

вміти: 

– навчитися писати конспекти та виступати, писати конспекти і реферати, вірно 

структурувати текст, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів, практично реалізувати набуті знання у дискусіях, обговореннях 

ін. (D15); 

– організовувати пошук інформації методичного та історичного характеру (D19); 

– пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання,  що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем(D24); 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

яка ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях, 

розвивати соціальні навички (D28); 

– вміти планувати навчальну діяльність, застосовувати найбільш раціональні способи 

навчальної праці, проводити рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної 

діяльності; вміти розв’язувати проблеми, долати труднощі, самостійно здобувати 

знання, може проектувати індивідуальні освітні траєкторії,  вдосконалювати з 

високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично підвищувати 

професійну кваліфікацію через навчання протягом життя (D32). 

Тематика 

1. Особливості педагогічної діяльності. 

2. Професійно-особистісні якості сучасного вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів. 

3. Система вищої освіти України. СТУДЕНТ – ПНУ – ФІПіМВ. 

4. Підготовка вчителя у вищому навчальному закладі. 

5. Адаптація студентів до навчання. 

6. Педагогічна практика як форма самостійної роботи студента, її види.. 

7. Професійне самовиховання і саморозвиток майбутнього вчителя. 

8. Самостійна робота студентів спеціальності 014- середня освіта (історія). 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ ЦСЄ В ДАВНІ ЧАСИ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 1 

Відповідальний за дисципліну – доцент Вітенко М. Д. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

найважливіші факти, події та процеси з історії країн Центрально-Східної Європи 

стародавнього періоду та середньовіччя (D2); 

періодизацію історії Центрально-Східної Європи у давні часи та середні віки (D5); 

наукову термінологію з навчального курсу, зокрема «венеди», «законник», «Велике 

переселення народів» та ін. (D5); 

вміти: 

здійснювати характеристику ключових історичних постатей історії країн Центрально-

Східної Європи стародавнього та середньовічного періодів, зокрема Симеона, Стефана 

Душана, Болеслава І Хороброго, Іштвана І, Казимира ІІІ Великого, Івана Асеня ІІ, 

Владислава ІІ Ягайла, Яна Гуса та ін. (D6); 

реалізовувати аналіз, синтез та порівняння історичної інформації з історії країн Центрально-

Східної Європи стародавнього та середньовічного періодів (D11); 

самостійно аналізувати явища суспільно-політичного життя у країнах Центрально-Східної 

Європи стародавнього та середньовічного періодів (D22). 

Тематика 

1. Центрально-Східна Європа в добу антропо-генезу. 

2. Слов’янські народи в давнину. 

3. Початок державотворчих процесів у Центрально-Східній Європі. 

4. Давньопольська держава за правління династії П’ястів. 

5. Перше Болгарське царство. 

6. Угорське королівство у ІХ – ХІV ст. 

7. Утвердження Давньочеської держави в Х – XІV ст.. 

8. Друге Болгарське царство (1185 – 1396 рр.). 

9. Польська держава за династії Ягеллонів. 

10. Сербська держава в Х – XV ст. 

11. Велике князівство Литовське в ХІІ – ХVІ ст. 

12. Гуситський рух в Чехії. 

13. Білоруські землі в ХІІІ – XVІ ст. 

14. Хорватія та Далмація у ХІІ – середині ХV ст. 

15. Виникнення Волоського і Молдавського князівств.
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ ЦСЄ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 2 

Відповідальний за дисципліну – доцент Дебенко В. З. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– факти, явища, процеси, поняття і терміни, що характеризують цілісність історичного 

процесу минулого Центрально-Східної Європи (D2); 

– особливості історичного, соціологічного, економічного, політологічного та 

культурологічного аналізу подій, явищ і процесів європейської і світової історії (D11); 

– взаємозв’язок і особливості історії держав Центрально-Східної Європи та України (D2); 

– періодизацію історії регіону (D5);  

– сучасні версії і трактування найважливіших проблем історії Центрально-Східної Європи 

(D2); 

–  особливості історичного шляху держав Центрально-Східної Європи, її роль у світовому 

товаристві (D2); 

– термінологію навчального курсу (D5);; 

–  діяльність історичних постатей (D6). 

вміти: 
– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії Центрально-Східної Європи 

ранньомодерного часу, оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті 

формування цілісної історичної картини (D2); 

– систематизувати різносторонню історичну інформацію на основі власних уявлень про 

спільні закономірності історичного процесу; аналізувати історичну інформацію, надану у 

різних знакових системах (текст, карта, таблиця, схема) (D11);  

– синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною властивістю, 

користуючись структурно-логічними схемами (D11);  

– орієнтуватися в історичному часі і просторі, розглядати історичні явища в розвитку та в 

конкретно-історичних умовах певного часу, співвідносити історичні події та явища в 

історії народів Центрально-Східної Європи і всесвітньої історії, використовувати 

міждисциплінарний підхід (D5, D22); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом (D5); 

–   здійснювати аналіз, синтез ін., мати сформоване критичне мислення (D11); 

– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, соціальних груп(D6). 

Тематика 

1. Закономірності і особливості утворення централізованих держав у Європі і в 

слов’янських країнах. 

2. Утворення станових монархій, їх особливості у слов’янських країнах. 

3. Структурна перебудова господарства в Європі і її особливості в слов’янських країнах у 

ХVІ-ХVII ст. 

4. Загальна характеристика передумов, соціальної бази, ідеології єретичних і 

реформаційних рухів взагалі, їх особливості в слов’янських країнах. Контрреформація 

(кінець ХV-ХVІ ст.). 

5. Внутрішня та зовнішня політика великих московських князів Івана ІІІ та Василя ІІІ (друга 

половина XV – перша третина XVI ст.). 

6. Реформи Петра І. Утворення Російської імперії. 

7. Утворення Габсбурзької багатонаціональної монархії. 
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8. . Розпад Золотої Орди. Створення Кримського ханату. Внутрішня та зовнішня політика 

Гіреїдів XVI-XVIII ст. 

9. Утворення Російської централізованої держави в другій половині XV – перші третині 

XVI ст. 

10. Слов’янські країни в період європейської структурної перебудови господарства в XV - 

XVII ст. 

11. Єретичні та реформаційні рухи в країнах Центрально-Східної Європи в першій третині 

ХVІ - ХVІІ ст. 

12. Тридцятирічна війна 1618 - 1648 рр. та участь у ній слов’янських народів 

13. Внутрішньополітичне та міжнародне становище Речі Посполитої в другій половині XVIII 

ст. Три її поділи: передумови і наслідки. 

14. Південні слов’янські народи під владою Османської  імперії в XVI – XVIII ст. 

15. Слов’янські землі в складі Австрійської імперії у XVI  – XVIII ст. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ ЦСЄ НОВОГО ЧАСУ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 3 

Відповідальний за дисципліну – професор Комар В. Л., старший викладач Кобильник Р. В. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- термінологію і наукову періодизацію предмету (D 5); 

- політичні, соціокультурні, економічні процеси історичного розвитку народів Центрально-

Східної Європи в даний період (D 2); 

-  вплив загальноєвропейських та світових чинників на результати національного 

відродження та державотворчі процеси народів Центрально-Східної Європи (D 2). 

- діяльність історичних осіб (D 6). 

вміти: 
– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії Центрально-Східної Європи 

нового часу, оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контесті 

формування цілісної історичної картини розвитку країн Центрально-Східної Європи (D 

2); 

– розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки в логіці міркувань, виявляти помилки, 

фальсифікації та стереотипи; а також вміти складати таблиці, схеми, графіки (D 11); 

– синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною властивістю, 

користуючись стуктурно-логічними схемами (D 11);  

– орієнтуватися в історичному часі і просторі, розглядати суспільні явища в розвитку та в 

конкретно-історичних умовах певного часу, співвідносити історичні події, явища в історії 

країн Центрально-Східної Європи, історії України і всесвітньої  історії загалом, 

використовувати міждисциплінарний підхід (D 11); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом (D 5); 

– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, соціальних груп (D 6); 

– самостійно аналізувати явища суспільно-політичного життя у країнах ранньомодерного 

періоду (D22). 

Тематика 

1. Вступ до курсу. 

2. Народи ЦСЄ в суспільно-політичних  процесах початку ХІХ ст. 

3. Поділи Речі Посполитої та їх наслідки. 

4. Національно-визвольний рух польського народу 30-50 рр. ХІХ ст. 

5. Соціально-економічний і культурний розвиток польських земель. Зміни суспільної 

свідомості поляків у першій половині XIX ст. 

6. Білоруські землі в першій половині ХІХ ст. 

7. Чеське національне відродження. 

8. Антигабсбурзька опозиція в Угорщині. 

9. Етнополітичний і соціально-економічний розвиток слов’янських народів в складі 

Османської імперії в пер. пол. XIX ст. 

10. Соціально-економічний розвиток Російської імперії у першій половині ХІХ ст. 

11. Внутрішня і зовнішня політика Росії в 1796-1812 рр. 

12. Французько-російська війна 1812 р.  

13. Російська імперія у  1815-1825 рр. Декабристський рух. 

14. Внутрішня і зовнішня політика російського самодержавства у другій чверті ХІХ ст. 

15. Російська культура у першій половині ХІХ ст. 
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16. Модернізаційні процеси у Європі в др. пол. ХІХ ст. 

17. Слов’янські народи у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 

18. Поляки в складі Німецької імперії.  

19. Слов’янські народи Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

20. Криза Османської імперії і посилення національно-визвольного руху в балканських 

слов’ян. 

21. Становлення нових держав на Балканах. 

22. Зовнішня політика Росії у другій половині ХІХ ст. 

23. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії. 

24. Суспільно-політичні рухи в Російській імперії у друг.пол. ХІХ ст. 

25. Російська імперія в  період правління імператора Олександра ІІІ. 

26. Російська імперія на початку ХХ ст. 

27. Перша російська революція 1905 – 1907 рр. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ ЦСЄ НОВІТНЬОГО ЧАСУ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 4 

Відповідальний за дисципліну – професор Сіреджук П. С., доцент Вітенко М. Д. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

найважливіші факти, події та процеси з історії країн Центрально-Східної Європи новітнього 

періоду (D2); 

періодизацію історії Центрально-Східної Європи в новітній період (D5); 

наукову термінологію з навчального курсу, зокрема «білорусизація», «пакт Молотова – 

Ріббентропа», «санація», «холодна війна», «празька весна» та ін. (D5); 

вміти: 

здійснювати характеристику ключових історичних постатей історії країн Центрально-

Східної Європи новітнього періоду, зокрема Юзефа Пілсудського, Томаша Масарика, 

Міклоша Горті, Кароля ІІ, Бориса ІІІ, Олександра І Карагеоргієвича, Тодора Живкова, 

Йосипа Броз Тіто, Александра Дубчека, Ніколае Чаушеску, Імре Надя, Леха Валенси, 

Вацлава Гавела, Віктора Орбана, Іона Ілієску, Желю Желєва, Слободана Мілошевича, 

Франьо Туджмана та ін. (D6); 

реалізовувати аналіз, синтез та порівняння історичної інформації з історії країн Центрально-

Східної Європи новітнього періоду (D11); 

самостійно аналізувати явища суспільно-політичного життя у країнах Центрально-Східної 

Європи новітнього періоду (D22). 

Тематика 

1. Перша світова війна як прояв кризи європейської цивілізації. 

2. Крах європейських імперій і утворення незалежних держав. 

3. Австро-Угорська монархія в роки війни: воєнні дії і політика. 

4. Хорватські і словенські землі в роки війни. 

5. Сербія і Чорногорія під час війни. 

6. Участь Болгарії у війні. 

7. Суспільно-політичне становище Греції. 

8. Європа між демократією і диктатурою. 

9. Білорусь у складі СРСР. 

10. Польща у міжвоєнний період. 

11. Чехословаччина між двома світовими війнами. 

12. Угорщина в міжвоєнний період. 

13. Румунія у 1918 – 1940 рр.. 

14. Болгарія у 1918 – 1939 рр. 

15. Народи Югославії у міжвоєнний період. 

16. Греція у 1918 – 1939 рр. 

17. Албанія у 1918 – 1939 рр. 

18. Країни Центрально-Східної Європи в умовах Другої світової війни. 

19. Польське суспільство в роки війни. 

20. Чеські землі і Словаччина під час війни. 

21. Угорщина в роки Другої світової війни. 

22. Румунія у війні: суспільство і армія. 

23. Болгарія в умовах Другої світової війни. 

24. Югославія: окупація і розчленування. 

25. Греція в 1939 – 1945 рр. 

26. Албанія в роки Другої світової війни. 

27. Європа і світ в умовах блокової конфронтації. 
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28. Польська Республіка у 1945 – 1989 рр. 

29. Чехословацька Республіка у 1945 – 1989 рр. 

30. Угорщина у 1945 – 1989 рр. 

31. Румунія у 1945 – 1989 рр. 

32. Болгарія у 1944 – 1989 рр. 

33. Югославія у 1945 – 1990 рр. 

34. . Греція у 1945 – 1991 рр. 

35. Албанія у 1945 – 1989 рр. 

36. Демократичні революції і розвиток незалежних держав. 

37. Процеси трансформації у країнах Прибалтики у 1991 – 2020 рр. 

38. . Білорусь у 1991 – 2020 рр. 

39. Республіка Польща у 1989 – 2020 рр. 

40. Чехія і Словаччина у 1989 – 2020 рр. 

41. Угорщина у 1989 – 2020 рр. 

42. Румунія (1989 – 2020 рр.). 

43. Тема № 43. Республіка Молдова. 

44. Тема № 44. Республіка Болгарія. 

45. Тема № 45. Словенська Республіка. 

46. Тема № 46. Хорватська Республіка. 

47. Тема № 47. Республіка Македонія. 

48. Тема № 48. Боснія і Герцеговина. 

49. Тема № 49. Сербія і Чорногорія у 1991 – 2020 рр. 

50. Тема № 50. Греція на сучасному етапі. 

51. Тема № 51. Албанія у 1989 – 2020 рр. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ПО КАФЕДРІ ІСТОРІОГРАФІЇ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

Кафедра – історіографії і джерелознавства 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (практичні заняття – 60) 

Семестр навчання –  

Відповідальний за дисципліну – доцент Стефанюк Г. В. 

Форма контролю –  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні засади предметної області майбутньої професії, необхідними для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти, зокрема належним чином вести наукове керівництво 

учнівськими науково-дослідницькими роботами в сфері історіографії і джерелознавства 

(D 3); 

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел або інформації методичного характеру, зокрема із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій (D 19); 

концепції і підходи у написанні студентських і учнівських науково-дослідницьких робіт, 

спрямованих на здобуття вмінь і навичок  теоретичних і практичних основ навчання і 

науково-дослідної роботи на посаді вчителя історії і суспільствознавчих предметів, 

орієнтуватися на сучасні досягнення в галузі історичного краєзнавства (D 25). 

Тематика 

1. Особливості наукової роботи студентів 

2. Організація наукового дослідження 

3. Проблематика академічної доброчесності у науково-дослідницькій діяльності студента. 

4. Нормативні база з вивчення академічної доброчесності. 

5. Запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у науково-дослідній роботі 

студентів. 

6. Вимоги до кваліфікаційних робіт. 

7. Методологія і методи наукового дослідження. 

8. Робота з науковою літературою 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ПО КАФЕДРІ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (практичні заняття – 60) 

Семестр навчання –  

Відповідальний за дисципліну – професор Комар В. Л., старший викладач Кобильник Р. В. 

Форма контролю –  
У процесі вивчення цієї дисципліни 

знати : 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти D 2; 

– основні етапи написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт як 

кваліфікаційних досліджень ; 

– наукові, науково-популярні, навчально-методичні та громадсько-політичні періодичні 

видання 

вміти: 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки D 11. 

– організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації методичного характеру D 19. 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості D 22. 

здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства; 

застосовувати міждисциплінарний підхід D 25. 

Тематика 

1. Загальна методика наукової творчості. 

2. Технологія роботи над бакалавським дослідженням. 

3. Основні вимоги до змісту бакалаврської роботи. 

4. Практичне заняття у відділі бібліографії Наукової бібліотеки університету. 

5. Підбір і вивчення наукової літератури і джерел з теми дослідження. 

6. Робота з монографіями, статтями і доповідями з теми досліджень. 

7. Складання списку джерел і літератури з обраної теми досліджень. 

8. Практичне заняття зі складання плану НДР здобувача і структури бакалаврської роботи. 

9. Методика підготовки наукового повідомлення. Принципи подання текстового матеріалу. 

10. Загальні правила цитування та посилань на використані джерела. 

11. Практична робота з архівними документами. 

12. Композиція бакалаврської роботи. Структура вступу. 

13. Актуальність дослідження. 

14. Предмет, об’єкт і хронологічні рамки дослідження. 

15. Мета, завдання, наукова новизна, методи і методологія дослідження. 

16. Огляд джерел і літератури у бакалаврській роботі. 

17. Основні вимоги до висновків теоретичної частини бакалаврської роботи. Загальні 

висновки. 

18. Загальні правила подання ілюстрацій, таблиць і додатків бакалаврської роботи. 

19. Загальні вимоги до оформлення бакалаврської роботи. 

20. Практичні заняття з підготовки виступу на захисті бакалаврської роботи. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ПО КАФЕДРІ ЕТНОЛОГІЇ І АРХЕОЛОГІЇ 

Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (практичні заняття – 60) 

Семестр навчання –  

Відповідальний за дисципліну – доцент Дрогобицька О. Я. 

Форма контролю –  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

вміти: 

аналізувати основні концепції, теорії та етапи розвитку історичної науки, теоретичні основи 

візуальної історії, теоретичні і практичні основи навчання історії і суспільствознавчих 

предметів ін.; орієнтуватися на їх сучасні досягнення D 18; 

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію візуальних 

історичних джерел або інформації методичного характеру, зокрема із використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (D 19); 

знати: 

основні тенденції і закономірності історичного поступу України в ХХ – на початку ХХІ ст.; 

проблематику ролі й місця людини в історичному процесі, діяльність історичних осіб. 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у державі та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, а також освітні проблеми; формувати 

політичну культуру, ініціативу і підприємливість (D 22); 

вести пошукову роботу, а також здійснювати  наукові і науково-педагогічні дослідження в 

галузі візуальної історії та методики викладання історії; застосовувати міждисциплінарний 

підхід (D 25); 

Тематика 

1.  Вступ до дисципліни «Візуальна історія в шкільних курсах». 

2. Наочні засоби навчання історії 

3. Образотворча наочність на уроках історії 

4. Навчальні відео та аудіоматеріали на уроках історії 

5. Умовно-графічна наочність 

6. Індивідуальний візуальний проект: підготовка і захист. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ПО КАФЕДРІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 90 (практичні заняття – 60) 

Семестр навчання –  

Відповідальний за дисципліну – професор Райківський І. Я., доцент Королько А. З., доцент 

Кобута С. Й., доцент Єгрешій О. І. 

Форма контролю –  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні засади предметної області майбутньої професії, необхідними для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти, зокрема належним чином вести наукове керівництво 

учнівськими науково-дослідницькими роботами;  концепції і підходи у написанні 

студентських і учнівських науково-дослідницьких робіт, спрямованих на здобуття вмінь і 

навичок  теоретичних і практичних основ навчання і науково-дослідної роботи на посаді 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів, орієнтуватися на сучасні досягнення; 

термінологію і наукову періодизацію, шляхи інституалізації впровадження політики 

академічної доброчесності у написанні кваліфікаційних робіт, впровадження цього досвіду у 

розв’язанні стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній 

діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (D 1); 

 – вдосконалювати здобуті під час навчання компетенції, аналізувати дійсність, 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання і знання принципів академічної доброчесності впродовж життя (D 11); 

вести пошукову роботу, здійснювати наукові і науково-педагогічні дослідження в галузі 

історії, методики викладання історії, історичного краєзнавства, застосовуючи 

міждисциплінарний підхід (D 19); 

– під час написання кваліфікаційної роботи самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції у державі та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, а також освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем; формувати політичну культуру, ініціативу і підприємливість 

(D 22); 

використовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів (D 25). 

Тематика 

1. . Особливості наукової роботи студентів. 

2. Організація наукового дослідження. 

3. Вимоги до написання і захисту дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

4. Рекомендації щодо змісту та оформлення мультимедійних презентацій. 

5. Наукові виступи студентів з мультимедійними презентаціями на тему дипломної роботи 

на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

6. Наукові виступи студентів з мультимедійними презентаціями на тему дипломної роботи 

на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

7. Наукові виступи студентів з мультимедійними презентаціями на тему дипломної роботи 

на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

8. Наукові виступи студентів з мультимедійними презентаціями на тему дипломної роботи 

на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ПО КАФЕДРІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 1800 (практичні заняття – 60) 

Семестр навчання –  

Відповідальний за дисципліну – доцент Бурачок Л. В. 

Форма контролю –  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 -найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D 2); 

вміти: 

-аналізувати здобуту інформацію в ході освітнього процесу, генерувати необхідну історичну 

інформацію для  професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а 

також періодично  покращувати професійну кваліфікацію через навчання і знання принципів 

академічної доброчесності впродовж життя (D 11); 

- організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію інформації 

методичного характеру, зокрема із використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

(D 19); 

-під час написання кваліфікаційної роботи самостійно давати оцінку суспільно-політичним 

явищам, подіям, фактам, процесам і тенденціям у країні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості, а також освітні проблеми, пропонувати способи 

їх вирішення, що дасть в умовах недостатньої інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем; формувати політичну культуру, ініціативу і підприємливість 

(D 22); 

-здійснювати евристичну роботу, а також наукові і наукову-педагогічні дослідження в галузі 

всесвітньої історії, методики викладання історії і суспільствознавчих предметів; застосувати 

застосовувати міждисциплінарний підхід (D 25). 

Тематика 

1. Основи наукознавства. 

2. Психологічно-інтелектуальне підґрунтя наукових досліджень. 

3. Методологія наукових досліджень. 

4. Оформлення результатів наукового дослідження. 

5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

6. Методи історичних досліджень. 

7. Робота над написанням наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень. 

8. Курсова робота. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Сигидин М. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 передумови виникнення та історичні етапи розвитку українського козацтва (D1, D5); 

 хронологію основних подій, їх сутність і причинно-наслідковий характер (D1); 

 предмет, джерельну базу, історіографію основних проблем (D1); 

 характерні ознаки козацької моделі державності та втілення її у процесах формування 

Війська Запорозького (D1); 

 відродження традицій козацтва на сучасному етапі (D1); 

 термінологію, зокрема «козацькі клейноди», «паланка» (D5); 

 внесок українського козацтва у світову культуру (D30); 

 вміти: 

 характеризувати історичні постаті українського козацтва, зокрема Д. Вишневецького, С. 

Наливайка, П. Сагайдачного, М. Дорошенка, Т. Федоровича, І. Сулими, Б. Хмельницького, І. 

Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. 

Многогрішного, І. Самойловича, І. Сірка, І. Мазепи, К. Гордієнка, П. Орлика, І. 

Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола, К. Розумовського, П. Калнишевського (D6); 

 здійснювати аналіз, синтез ін., мати сформоване критичне мислення (D11); 

 поважати різноманіття та мультикультурність світу, керуватися у своїй діяльності 

принципами толерантності та діалогу (D30). 

Тематика 

1. Ґенеза та еволюція українського козацтва  

2. Запорозька Січ – козацька демократична республіка. 

3. Військова організація та військове мистецтво українського козацтва. 

4. Українське козацтво в період Національної революції XVII ст. 

5. Державна ідея та політична модель Української козацької держави – Гетьманщини. 

6. Українське козацтво наприкінці XVII – в середині XVIII ст. 

7. Українське козацтво в системі міжнародних відносин XVI – в середині XVIIІ ст. 

8. Українське козацтво в умовах занепаду й остаточної ліквідації Гетьманщини і 

Запорозької Січі (друга половина ХVIII ст.). 

9. Українське козацтво у складі Російської й Турецької імперій (ХІХ ст.). 

10. Козацтво Слобідської України 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Кафедра – історіографії і джерелознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Стефанюк Г. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- теоретичні основи історичної географії як складової спеціальних історичних дисциплін, 

можливості їх використання у шкільній освіті (D18); 

- просторову локалізацію історичних подій та явищ – від виникнення людського суспільства 

до наших днів – у взаємодії суспільства з природою (D18); 

- роль природно-географічних чинників в історичному процесі (D18); 

- ключові терміни і поняття із дисципліни (D5); 

вміти:  

- відтворювати знання з історичної географії, необхідними для професійної підготовки 

вчителя історії (D18); 

- формувати просторову компетентність учнів засобами історії в школі (D17); 

- давати самостійний критичний та аргументований аналіз картографічних матеріалів (D18); 

-  показати роль природного середовища в етногенезі та соціально-економічному і 

культурному розвитку суспільства (D18); 

- розкрити конкретну просторову локалізацію історичного процесу (D18); 

– - виокремлювати головні етапи формування територіальних меж та регіональний 

розподіл політичних, етнічних та суспільно-економічних утворень у різні історичні епохи (за 

хронологічним принципом) (D5); 

- володіти категоріально-понятійним апаратом (D5); 

- використовувати знання, уміння і навички з історичної географії для розв’язання 

конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів 

(D17). 

- Знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу (D 27). 

Тематика 

1. Вступ до курсу “Історична географія на уроках історії в середній школі”. 

2. Теоретико-методологічні засади та методи історичної географії. 

3. Історико-географічні основи політичної географії світу. 

4. Географія перших українських державних утворень. Формування державної території 

України в ІХ–ХІV ст. 

5. Етнічність історично-етнографічних регіонів. 

6. Історико-географічне районування території України на уроках історії в школі 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 СОЦІОЛОГІЯ 

Кафедра – філософії, соціології та релігієзнавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 16, практичні заняття – 32) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Кучера І. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні парадигми та напрямки сучасної соціології; етапи розвитку соціологічної 

науки; понятійно-категоріальний апарат соціології;  методологічні і методичні підходи до 

організації соціологічних досліджень D 3; 

- особливості соціологічного підходу до вивчення особистості, сім’ї, культури, освіти, 

релігії, реклами, економіки та праці D 9; 

вміти: 

- інтерпретувати вивчений матеріал; застосовувати одержані знання у навчальній та 

професійній діяльності; в процесі розв’язання складних соціальних проблем українського 

суспільства D 22. 

Тематика 

1. Соціологія як наука про суспільство. 

2. Суспільство як соціальна система. 

3. Особистість в системі соціальних зв’язків.  

4. Соціологія сім’ї та молоді. 

5. Соціологія культури і освіти. 

6. Соціологія  праці та зайнятості. 

7. Соціологія реклами. 

8. Соціологія релігії 



21 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3,0 

Кількість годин – 90 (лекції -12, практичні заняття - 18) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Вітенко М. Д. 

Форма контролю – залік. 

В результаті оволодіння предметом студенти повинні знати: 

сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі; використовувати 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ в освітній процес D 

20. 

В результаті оволодіння предметом студенти повинні вміти: 

здійснювати аналіз та синтез отриманих результатів, мати сформоване критичне мислення; 

використовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 19. 

Тематика 

1.  Організація робочого місця історика. 

2.  Загальні підходи до дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення 

історії.  

3. Сучасна українська інтернет-археографія.  

4. Інформаційне управління школою.  

5. Самоосвіта вчителя. 

6. Класна документація і діловодство. 

7. Блоги вчителів історії. 

8. Сучасні технології навчання історії.  

9. Створення та застосування презентації у навчанні історії.  

10. Робота з відеоматеріалами. 

11. Підготовка та використання тестів. 

12. Конструктор уроку.  

13. Дистанційне навчання. 

14. MOODLE. 

15. Пошук інформації в Інтернеті. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ ПОЛІТИЧНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇН НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції -12, практичні заняття - 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доц. Вітенко М. Д. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

інформацію про ключові персоналії в історії слов’янських народів (D6); 

персоніфіковану історію слов’янських народів яка необхідна для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2, D6); 

вміти: 

характеризувати історичні постаті слов’янських народів, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

самостійно організовувати освітній процес на уроках всесвітньої історії із врахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів (D12); 

використовувати знання і вміння і навички складання історичних портретів політичних та 

громадських діячів слов’янських країн для розв’язання конкретних завдань у діяльності 

вчителя історії (D17). 

Тематика 

1. Проблема “людина та історія” в історіографії античності та 

середньовіччя. 

2. Людина в історичних і філософських працях Нового часу.  

3. Питання співвідношення “людини і історії” в працях істориків і 

філософів ХІХ ст.  

4. Фаталізм долі людина в працях європейських та американських 

істориків ХХ – початку ХХІ ст. 

5. Волюнтаризм в працях європейських та американських істориків ХХ – 

початку ХХІ ст. 

6. Марксистська історіографія про людину і рушійні сили історії 

7. Сучасне бачення проблеми “людина та історія” 

8. Історіографічні традиції розгляду особистісного фактору в контексті історії слов’ян 

9. Великі державні і політичні діячі слов’янських народів 

10. Видатні представниці слов’янських народів 

11. Відомі діячі слов’янської культури 

12. Визначні слов’янські воїни та полководці 

13. Відомі постаті слов’янської історії в українській історіографії 

14. Славні імена Прикарпаття 

15. Історія України в історії моєї родини 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ЗАГАЛЬНА ЕТНОЛОГІЯ 

Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції -12, практичні заняття - 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Костючок П. Л. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

– термінологію та сучасний стан розробки теорії етносу, нації, етнічності D 5. 

– проблему співвідношення етнічного і культурного, етнічного і релігійного D 5; 

– сутність і типологію етнічних конфліктів D 5 

– значення звичаїв і ритуалів в житті того чи іншого представника етносу D 5; 

– культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва D 30. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

– володіти теоретичними і практичними основами загальної етнології та можливостями 

використання їх у навчальних закладах середньої  освіти D 18. 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного 

члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний 

підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання D 31. 

– аналізувати різні фактори життєдіяльності етнічних спільнот; 

– робити висновки на основі аналізу статичних і динамічних характеристик психології 

етносу; 

– робити узагальнення та висновки на основі аналізу етнічного розвитку світу. 

Тематика 

1. Становлення етнології як самостійної галузі знань  

2. Методи і методологія етнології.  

3. Історія світової етнологічної думки.  

4. Новітні теоретичні розробки сучасної етнології.  

5. Етнічна картина світу. 

6. Етнос. Нація. Етнічність. 

7. Теорія етносу. 

8. Теорія нації. 

9. Процеси етнічного розмежування та етнічного згуртування. 

10. Етнічні контакти. 

11. Сучасні етнічні процеси. 

12. Етнопсихологія. 

13. Етнічні конфлікти. 

14. Етнополітичні конфлікти. 

15. Етнічна культура. 

16. Етнос і релігія. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 

СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12 год., практичні заняття – 18 год.) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Щербін Л. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 теоретичні і практичні основи методики навчання історії стародавнього світу, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення; структуру шкільного курсу історії стародавнього 

світу D 2; 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів з історії стародавнього світу, способи 

вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів D 12; 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих 

предметів, методичну роботу учителя ; 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих 

предметів, методичну роботу учителя; способи мотивації навчання і прагнення до успіху 

D 17; 

студент повинен вміти: 

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому 

числі  здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня), 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; 

застосувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних  професійних і життєвих ситуаціях, що потребує застосування 

нових підходів і прогнозування та усвідомлення власної відповідальності D29. 

Тематика 

 

1. Вступ до курсу. 

2. Урок як основна форма навчання історії стародавнього світу. 

3. Пізнавальні можливості школярів у методиці навчання історії стародавнього 

світу. 

4. Формування умінь і навичок на уроках історії стародавнього світу.  

5. Розвиток критичного мислення на уроках історії стародавнього світу. 

6. Методи навчання, класифікація методів. 

7. Підручник на уроках історії стародавнього світу. 

8. Методи наочного навчання історії стародавнього світу. 

9. Технічні засоби навчання під час проведення уроків з історії стародавнього 

світу. 

10. Методика використання джерел на уроках історії. 

11. Інноваційні технології навчання історії стародавнього світу. 

12. Ігри на уроках історії стародавнього світу. 

13. Вивчення історичної особистості на уроках історії. 

14. Функції і форми перевірки результатів навчання історії стародавнього світу. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 ІСТОРІОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ 

Кафедра – історіографії і джерелознавства 

Кількість кредитів – 3,0 

Кількість годин – 90 (лекції – 12 год, практичні заняття – 18 год.) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Довган Ю. Л. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- Основні магістральні і другорядні напрямки розвитку історичної думки від часу 

виникнення її як наукової дисципліни, і аж до наших днів (D3); 

- Розуміти причини світоглядних еволюцій у розумінні історичного процесу (D3); 

- Усвідомлювати причинно – наслідкові зв язки, що зумовлювали зміну способу історичної 

думки тощо (D3); 

- термінологію та наукову періодизацію історіографії (D5); 

вміти: 

- здійснювати історіографічний аналіз зібраної інформації (D3); 

- дотримуватися принципів наукової об’єктивності та неупередженості (D3); 

- здійснювати наукові дослідження в галузі історії, історичного краєзнавства, опираючись 

на знання теорії і методології історіографії (D25). 

Тематика 

1. Історіографія: теорія і методологія як навчальний предмет і наукова 

дисципліна. 

2. Антична історіографія та методологія. 

3. Історичне уявлення доби середньовіччя. 

4. Історіографія доби Ренесансу. 

5. Особливості історичного мислення доби Бароко і Просвітництва (ХVII – XVIII 

ст.). 

6. Історіографія епохи Романтизму. 

7. Історичні концепції і теорії ІІ половини ХІХ ст. 

8. Історіописання І половини ХХ ст. 

9. Осмислення історії в шуканнях мислителів ІІ половини ХХ ст. 

10. Історія на рубежі епох: кінець ХХ – початок ХХІ ст. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1914–1923 РР. У 

ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12 год, практичні заняття – 18 год.) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – професор Пилипів І. В., доцент Міщук А. І. 

         Форма контролю – залік. 

У ході вивчення дисципліни студенти знайомляться з теоретико-методологічними 

засадами, предметом, об’єктом, метою та завданнями спецкурсу, що дає можливість 

студентам знати: 

– термінологічно-понятійний апарат дисципліни;  

– джерельну базу та історіографію; 

– основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;  

– важливі дати та події пов'язані з історією України 1914-1923 рр.;  

вміти:  

– володіти ґрунтовними знаннями з актуальних проблем української революції 1914-

1923 рр. з метою перенесення їх у площину  навчального предмета «Історія 

України» D 1; 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, 

форми та засоби навчання D 12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів. D 17; 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції української революції 

1914-1923 рр., дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості D 22. 

Тематика 

1. Українська революція 1914-1923рр.: джерела та історіографія проблеми 

2. Українське питання напередодні та в роки Першої світової  війни. 

3. Українська Центральна Рада. 

4. Україна на міжнародній арені в добу Центральної Ради. 

5. Українська гетьманська держава 1918 р. 

6. Українська Народна республіка в часи Директорії. 

7. Західноукраїнська Народна Республіка. 

8. Міжнародне становище і зовнішня політика України в 1918-1923pp. 

9. Українські військові формування періоду Українській революції 1917—1921 

pp. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТ. НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Вітенко М. Д. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби навчання 

(D12); 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки 

для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

(D17); 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості (D22). 

-знати культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва (D 30). 

Тематика 

1. Суспільно-культурні процеси в слов’янських країнах у ХІХ - поч ХХІ ст. – 

невід’ємна частина світової історії. 

2. Суспільне становище та культурний розвиток росіян наприкінці XVIII – на початку 

ХІХ ст. 

3. Чехія і Словаччина на шляху суспільних зрушень та культурних перетворень 

наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст. 

4. Королівство Польське у 1815 – 1830 рр. 

5. Суспільно-культурні процеси в Болгарії в добу національного відродження. 

6. Реформи Олександра ІІ в Російській імперії та їх вплив на суспільні та культурні 

трансформації і їх трактування на уроках у школі.   

7. Аграрна реформа П. Столипіна і її вплив на суспільні процеси в Росії та Білорусі. 

8. Нова економічна політика і культурні та суспільні трансформації в СРСР. 

9. Індустріалізація і колективізація в СРСР і їх трактування на уроках історії. 

10. Економічні реформи в Польщі в 90-х рр. ХХ ст. і їх вплив на суспільні та 

культурні процеси. 

11. Соціально-економічний і культурний розвиток білоруських земель в складі Речі 

Посполитої 1919 – 1939 рр. 

12. Соціально-економічний і культурний розвиток Чехословаччини у 1919 – 1939 рр. 

13. Соціально-економічні та культурні перетворення в Югославії у міжвоєнний 

період. 

14. Людина у повсякденному житті Польщі періоду народної демократії. 

15. Соціально-економічне та культурне становище болгар у 1945 – 1991 рр. 

16. Соціально-економічні і культурні процеси в слов’янських країнах членах 

Європейського Союзу. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

СЛОВ’ЯНИ І ЄВРОПЕЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Кобильник Р. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 
– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки (D11); 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості (D22). 

Тематика 

1. Вступ до спецкурсу «Слов’яни і європейська цивілізація».  

2. Поляки і європейська цивілізація. 

3. Чехи і європейська цивілізація. 

4. Словаки і європейська цивілізація.  

5. Болгари і європейська цивілізація. 

6. Південно-слов’янські народи і європейська цивілізація.  

7. Європейські впливи на розвиток соціально-економічних, культурних, освітніх 

процесів в Росії. 

8. Білоруси і європейська цивілізація. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ 

Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Кочкін І. Т. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

– проблеми розвитку антропологічної науки; методи палеоантропологічних досліджень 

(краніметрія, краніоскопія, остеометрія і остеоскопія); методи визначення віку і статі людини 

на основі опрацювання палеоантропологічного матеріалу; сучасний стан розв’язання 

проблем антропогенезу, а також расогенезу; антропологічний склад народів світу; проблеми 

історичної антропології та антропологічний склад сучасного населення України D 5; 

вміти: 
– роз’яснити закони мінливості людського організму в просторі (проблеми расогенезу і 

расових відмінностей сучасного людства) і часі (проблеми антропогенезу, грані між 

людиною і твариною, фактори антропологічних процесів і рушійні сили цих явищ); 

використовувати методи палеоантропологічних і соматологічних досліджень в 

археологічних і етнологічних пошуках, тощо; виділяти за даними палеоантропологічних і 

соматологічних досліджень певні антропологічні типи стародавнього і сучасного населення 

України D 17; 

розробляти наочно-дидактичний матеріал з антропології для роботи з учнями; об’єктивно 

аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань антропології в 

навчальних закладах середньої освіти D 18 

Тематика 

1. Вступ до антропології. 

2. Методологічні засади і головні напрямки палеоантропологічних досліджень. 

3. Методика соматологічних досліджень. Стоматоскопічні дослідження. 

4. Актуальні проблеми антропогенезу і расогенезу. 

5. Антропологічний склад давнього населення України. 

6. Антропологічний склад сучасного населення України. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Кафедра – педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика  

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12,  практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Ковальчук В. М. 

Форма контролю – залік 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, проектувати і 

здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня 

розвитку особистості. D 7; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  вміти: 

самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та застосовувати продуктивні технології, 

методи та засоби навчання D 12; 

використовувати знання, уміння і навички із дисциплін вікової і загальної психології для 

розв’язання конкретних завдань у професійній діяльності учителя історії та спеціаліста з 

позакласної, зокрема гурткової роботи D 15; 

аналізувати, генерувати та поширювати передовий педагогічний досвід, або генерувати 

інноваційні вирішення для відомих проблем або ситуацій, критично оцінювати результати 

власної педагогічної діяльності, впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні 

навчально-виховні технології, нові ідеї  D 24; 

знати і володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час проходження 

різного роду практик в середній школі і оздоровчих таборах, зокрема, уміння надати першу 

медичну допомогу тощо D 27;   

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому 

числі здатність спілкуватися з учнями різних вікових категорій, представниками інших 

професійних груп різного рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях D 28; 

Здатність керувати і спрямовувати навчально-виховний процес, спираючись на здобуті 

знання, психологічні особливості різних вікових і соціальних груп учнів, зокрема в 

учнівських колективах D 29;  

Розуміти значення культури як форми людського існування, поважати різноманіття та 

мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва; а також проводити діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної спадщини в навчальних, наукових і 

просвітницьких цілях D 31. 

Тематика 

1. Поняття про соціалізацію. Фактори соціалізації дітей та молоді.  

2. Роль і місце класного керівника в системі організації взаємодії з вихованцями.   

3. Методика педагогічного вивчення особистості учня та учнівського колективу.  

4. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. 

5. Опікунсько-виховна робота в сучасній школі. 

6. Зміст та форми виховної роботи. 



31 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

Кафедра – історіографії і джерелознавства  

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12,  практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Стефанюк Г. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
– основні концепції сучасного джерелознавства, здійснювати джерелознавчий аналіз 

зібраної інформації, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості D 3; 

– основні групи джерел з історії України; 

– основні публікації джерел та їх місцезнаходження;  

– класифікацію історичних джерел; 

– термінологію навчальної дисципліни. 

вміти:  
– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби 

навчання D 12. 

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  D 19 

Тематика 

1. Вступ до курсу “Джерела з історії України”. 

2. Іноземні письмові джерела з історії українських джерел І тис. до н.е. – І тис. н.е. 

3. Джерела періоду Давньоруської держави. 

4. Літописи як джерела з історії України.  

5. Мемуари як вид історичних джерел з історії України. 

6. Періодика як історичне джерело з історії України. 



32 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

РУСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ ІХ–XIV СТ. 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – професор Волощук М. М. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

володіти знаннями із предметної області майбутньої професії, необхідними для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти. Знати і розуміти основні концепції, теорії та етапи 

розвитку історії, в цілому, середньовічної історії та історії русько-угорських відносин доби 

Середньовіччя D 2. 

Характеризувати історичні постаті, пов’язані з історією русько-угорських відносин в період 

середньовіччя D 6. 

Аналізувати, синтезувати та порівнювати історичну інформацію із проблематики D 11. 

Тематика 

1. Джерела. Мова і слово. Літописи. Угорські хроніки. Польські джерела. Актовий 

матеріал. Проблема вишколу молоді (шкільний досвід). 

2. Двосторонні стосунки ІХ–ХІІ ст. «Переселення мадярів» VIII–IX ст. (що ми про це 

знаємо з підручників у школі та музейних легенд?); Київ, Галич, Володимир-

Волинський (?) та городища Закарпаття. Характер стосунків Угорщини з Руссю Х – 

початку ХІ ст. Двосторонні шлюби та конфлікти. 

3. Війни ХІІІ ст. (як вивчення русько-угорських відносин допомагає розуміти тяглість 

історичної долі Галичини до початку ХХ ст.) Спадщина князів та їхні позашлюбні 

діти. Боярство. Інші і «свої чужі» (хто ці люди для пересічного учня ЗОШ?). 

4. Коронація Данила Романовича та Угорщина (учнівська компетентні ком: різниця 

князівства і королівства, різниця інститутів влади). Теологія та ідеологія. Роль 

Церкви. Монголи, папство та Священна Римська імперія. Міграції русинів в 

Угорщину (наші предки за межами своїх земель: хто вони і що вміли?).  

5. Династії (генеалогія очима школяра). Шлюбна політика (спроба відтворення 

генеалогічного дерева). Династичні відносини Київського князівства та Угорщини ХІІ 

ст. Родинні стосунки та військові події; Арпади, Ростиславовичі, Романовичі, 

Ольговичі ХІІІ–XIV ст. 

6. Церква (що учень має знати про різницю між католиками і православними). Вчення 

Христа у взаєминах Русі з Угорщиною Вплив Зовнішня політика Арпадів щодо 

Галицької землі (кінець ХІ – перша половина ХІІ ст.) і папство; Латинізація, чи унія з 

Угорщиною ХІІІ ст. Східна Церква й Угорщина; Чернечі Ордени; Релігійне питання в 

“галицькій політиці” Карла Роберта та Лайоша І; Учнівська туристична подорож 

сакральними архітектурними пам’ятками краю. 

7. ЦСЄ. Учнівська вибірка (сусіди: свої, чужі, інші): як розуміти оточення і контекст 

русько-угорських взаємин ІХ–XIV ст. Хазарський каганат, мадяри, слов’яни  (VIII–Х 

ст.); Польща і Пясти (Х–XIV ст.); Імперії Сходу і Заходу поміж Руссю й Угорщиною  

ІХ–XIV ст.; Номади; Литовське князівство XIV ст. 

8. Широке тло русько-угорських відносин ХІІ–ХІІІ ст. Гвельфо-гіббелінські війни; 

Князівська спадщина (як це розуміти учневі школи). Русько-угорський досвід; 

Хрестові походи, Угорщина, Русь (кінець ХІ – перша воловина ХІІ ст.) 

9. Угорська смута. Коломан І. Зв’язки з руськими князями. Шлюб Євфимії. «Подружні 

зради» в угорській шлюбній практиці. Трагізм і поразка в діяльності князя Бориса. Як 

розуміти і вивчати на уроках історії в ЗОШ пікантні деталі стосунків у князівських і 

королівських родинах? 

10. G. L. Rex (титули і їх важливість у вивченні історії вЗОШ). Угорські королі “Galitiae et 

Lodomeriae Regis”. Легітимні і нелегітимні (перша чверть ХІІІ ст.); “Золоті булли” 
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Андрія ІІ (1222 і 1231); Князь Данило Романович і його васальні сюжети; Арпади і 

коронація Данила як “Russiae Rex”; “Війна титулів” (“Galitiae et Lodomeriae Rex” та 

“Russiae Rex”) у другій половині ХІІІ ст. 

11. Русько-угорські стосунки XIV ст. Боротьба за угорський престол 1301–1308; Галицькі 

бояри і угорська корона XIV ст.; Польсько-угорські угоди; Лайош І “Hungariae, 

Poloniae, Galitiae, Lodomeriae …Rex”. Правління Владислава Опольського; Кревська 

унія 1385 р. Облога Галича 1387 р. 

12. Шлюби Учнівська компетентність з вибудування генеалогічного дерева. 

13. Угорці і ГВД. Учнівська термінологічна компетентні ком: хто ким був у 

міждинастичних стосунках з погляду середньовічного права. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 ЗБРОЄЗНАВСТВО І УНІФОРМІСТИКА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історіографії і джерелознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Довган Ю. Л. 

Форма контролю – екзамен. 

Студенти повинні знати: 

 джерела зі зброєзнавства і уніформістики (D18). 

 термінологію та наукову періодизацію фахових предметів (D5); 

Студенти повинні вміти: 

 використовувати знання, уміння і навички зі зброєзнавства та уніформістики для 

розв’язання конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів (D17); 

 володіти теоретичними і практичними основами зброєзнавства та уніформістики, 

можливостями їх використання у шкільній освіті (D18). 

Тематика 

1. Уніформістика та зброєзнавство, як спеціальна історична дисципліна. 

2. Зброя античного світу. 

3. Озброєння народів Центральної Азії. 

4. Давній Китай. 

5. Країна Ямато та її воїни. 

6. Епоха вікінгів. 

7. Феномен західноєвропейського рицарства. 

8. Вогнепальна зброя Нового часу. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

УКРАЇНОЗНАВСТВО У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ 
Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Костючок П. Л. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва D 30;  

– знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час 

навчально-виховного процесу D27; 

– етнографічне районування України;  

– основні підходи та версії; основні антропологічні, демографічні, лінгвістичні, 

етнокультурні, психологічні характеристики населення України. 

вміти:  

– Застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D17. 

– Здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні 

можливості  кожного члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, 

враховувати гендерний підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання D 

31. 

– аналізувати етнічні процеси, події, факти в історії України  

аналізувати різні параметри життєдіяльності етнічних спільнот України 

Тематика 

1. Становлення українознавства як самостійної галузі знань  

2. Історія українознавства. 

3. Етнічна історія України в шкільному курсі. 

4. Етногенез українців в шкільному курсі. 

5. Націогенез українців в шкільному курсі. 

6. Етнічні процеси в ХІХ – ХХ ст. 

7. Формування української етнічної території в ХV – ХІХ ст. 

8. Формування етнічної території України в ХХ ст. 

9. Етнонаціональна структура населення України 

10. Етнографічне районування України. 

11. Календарна обрядовість. 

12. Громада, громадське життя і громадський побут. 

13. Сільські поселення та двір. 

14. Заняття і побут населення України. 

15. Етнопсихологія українців. 

16. Сімейні звичаї та обряди. 

17. Весілля та весільна обрядовість українців. 

18. Українці в світі.
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДОЗНАВСТВА В ШКОЛІ 

Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Боян-Гладка С. П. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

– теоретичні і практичні основи методики викладання народознавства, орієнтуватися на 

їх сучасні досягнення D 8; 

– знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час 

навчально-виховного процессу D 27. 

– термінологію з народознавства; 

– зміст і завдання народознавчої роботи з учнями на уроках; 

вміти: 
– брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності D 29; 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного 

члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний 

підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання D 31; 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби 

навчання D 12; 

– здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів D 13; 

застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 17. 

Тематика 

1. Теоретико-методологічні основи народознавства. Історико-теоретичні основи 

народної педагогіки. 

2. Зміст і структура шкільного народознавства. Принципи навчання українського 

народознавства в школі 

3. Корекція навчальної програми та розробка календарно-тематичного плану з 

народознавства в школі. 

4. Основні методи та прийоми навчання народознавства в школі 

5. Урок народознавства та його специфіка. 

6. Типологія уроків народознавства. 

7. Шкільний кабінет народознавства. Наочність і технічні засоби навчання на уроках 

народознавства. 

8. Методика організації пошукової народознавчої роботи в загальноосвітній школі. 

9. Позакласна робота з народознавства. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12,  практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Галицька-Дідух Т. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– знати термінологію («компетентнісний підхід», «загальні і предметні 

компетентності», «дитиноцентризм» ін.), знати класифікацію компетентностей, 

характеристики загальних і предметної компетентностей ін., необхідні для 

професійної діяльності D5; 

– теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів, орієнтуватися на їх сучасні досягнення D8; 

– концепції, ключові положення та проблематику сучасних освітніх технологій, сучасні 

підходи до компетентнісного підходу, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти, сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації 

навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній 

школі, в яких реалізується компетентнісний підхід D10; 

– Знати ефективні види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів в умовах 

компетентнісного підходу (D14), 

 

вміти: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності D5; 

– самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та застосовувати продуктивні 

технології, методи та засоби навчання, володіти стратегією компетентнісного підходу 

D12; 

– здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів на основі особистісно-орієнтованого 

та компетентнісного підходів, використовувати різні моделі (пасивна, активна, 

інтерактивна) навчання в умовах компетентнісного підходу (D13), 

– застосовувати в освітньому процесі ефективні види та методи контролю знань, умінь і 

навичок учнів в умовах компетентнісного підходу (D14), 

– оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати способи їх 

розв’язання (D24), 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

яка ґрунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях, 

використовувати компетентнісний підхід для практичного розв’язання життєвих 

проблем, пошуку свого «Я» в професії, в соціальній структурі, формувати політичну 

культуру, ініціативу і підприємливість; застосовувати найбільш ефективні методи і 

прийоми у навчально-виховному процесі (D28), 

– брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності (D29), 

– діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися 

до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного члена 

педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний підхід, проводити 

громадянсько-патріотичне виховання D31; 
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– вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, 

усвідомлювати призначення професії «вчитель», а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через навчання в університеті і впродовж 

життя D32. 

Тематика 

1. Компетенція, компетентність. Компетентісний підхід: проблематика, реалізація, 

перспективи. 

2. Компетентнісний підхід в європейській педагогічній освіті. 

3. Концептуальні основи формування ключових компетенцій учасників навчально-

виховного процесу. 

4. Формування предметної компетенцій на уроках історії і суспільствознавчих 

предметів та її складових (просторова, хронологічна). 

5. Науково-пошукова та дослідницька компетентність. 

6. Cамоосвітня компетентність. 

7. Проектна діяльність як важливий аспект компетентнісної освіти. 

8. Полікультурна і міжкультурна компетентності. Підприємницька компетентність на 

уроках історії і суспільствознавчих предметів. 

9. Інформаційно-комунікаційна компетентність. 

10. Моніторинг компетентностей. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НОВОЇ І НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У 

ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12,  практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Бурачок Л. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– теоретичні і практичні основи методики навчання історії, орієнтуватися на їх сучасні 

досягнення D 12;  

– критерії відбору і принципи структурування змісту навчальних курсів у навчальних 

закладах середньої освіти;  

– закономірності, принципи, методи, форми і засоби навчання та виховання учнівської 

молоді;  

– види пізнавальних умінь і можливостей учнів з всесвітньої історії, способи вивчення 

пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів; 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби 

навчання D 12; 

застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки 

для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів 

D 17 

Тематика 

1. Використання методів наочності на уроці «Великі географічні відкриття». 

2. Війна англійських колоній у Північній Америці за незалежність 

3. Велика французька революція кінця XVIII ст. 

4. Західна Європа в період наполеонівських воєн. Використання методики наочного 

навчання історії 

5. Перша світова війна. 

6. Формування основ післявоєнного світу (1918-1925 рр.)  

7. Друга світова війна вивчення теми з допомгою використання відеофрагментів на 

уроках історії. 

8. Формування основ біполярного світу вивчення теми з використанням методики вивчення 

історичної особистості на уроках історії. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР 

ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА 
Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 8 

Відповідальний за дисципліну – доцент Королько А. З. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-

виховного процесу (D27). 

вміти: 

– характеризувати видатні історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історичному процесі (D6); 

– аналізувати, генерувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки з курсу шкільного краєзнавства (D11); 

– самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та 

засоби навчання (D12); 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у письмовій і усні формі різного обсягу й 

складності, дотримуючись правил грамотності і вимог до написання наукових та 

навчальних текстів для освітнього процесу (D15); 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного краєзнавства; 

застосовувати міждисциплінарний підхід (D25); 

– організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу, 

спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини з навчальною, 

науковою і просвітницькою метою (D26). 

– володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-виховного 

процесу (D27); 

– знати культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва (D 30). 

Тематика 

1. Предмет і завдання курсу «Основи шкільного краєзнавства». Історія рідного краю – 

об’єкт краєзнавчої діяльності школярів. 

2. Розвиток шкільного краєзнавства в Україні: минуле і сучасність. 

3. Всеукраїнські та регіональні рухи, експедиції як засіб організації шкільного краєзнавства. 

4. Підготовка і проведення краєзнавчої експедиції. 

5. Методика підготовки учнівських письмових робіт з історичного краєзнавства. 

6. Топоніміка в школі. Основні джерела й особливості вивчення в школі назв географічних 

об’єктів. 

7. Шкільний музей в структурі шкільного краєзнавства. 

8. Шкільна пам’яткоохоронна діяльність. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ГЕОПОЛІТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПЕРСОНАЛІЇ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12,  практичні заняття – 18) 

Семестр вивчення – 8 

Відповідальний за дисципліну – професор Борчук С. М. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– вагомі факти, події та розуміти ключові процеси світової історії другої половини ХХ 

ст. – поч. ХХІ ст., основні теорії та концепції сучасної історіографії, джерелознавства, 

здійснювати джерелознавчий та історіографічний аналіз зібраної інформації; термінологію і 

наукову періодизацію дисципліни (D 2); 

вміти: 

давати фахову оцінку історичним постатям, які залишили вагомий слід в історії 

європейської цивілізації зазначеної історичної пори (D 6); 

аналізувати факти з пропонованого спецкурсу синтезувати інформацію, екстраполювати 

логіку історичних подій на сучасність (D 11); 

самостійно оцінювати суспільно-політичні явища та процеси європейської історії зламу 

тисячоліть (D 22); 

Тематика 

1. Політика й особа. 

2. Політичні лідери ХХ ст.: Конрад Аденауер. 

3. Політичні лідери ХХ ст.: Уінстон Черчіль. 

4. Йосиф Віссаріонович Сталін – особа, яка творила епоху 

5. Американські політичні лідери початку ХХІ ст. 

6. Відомі політики Європи початку ХХІ ст. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ І СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Сигидин М. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти D 2; 

– культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва D 30; 

– основні тенденції і закономірності історичного культурологічного процесу. 

вміти: 
– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, 

форми та засоби навчання D 12; 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 17; 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції світової культури, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості D 22. 

Тематика 

1. Вступ до курсу. Джерела до вивчення історії світової культури. Історія України в 

памʼятках. Дослідники історії та історії культури Запорозька Січ – козацька 

демократична республіка. 

2. Первісні спільноти. Археологічні культури. Стародавні цивілізації Азії та Африки. 

Антична цивілізація. Внесок давніх цивілізацій, країн, народів в історію людства. 

3. Історія Русі-України в контексті епохи середніх віків та ранньомодерного часу. 

4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя. 

5. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі. 

6. Епоха Просвітництва. 

7. Розвиток культури і повсякденного життя (кінець XVIII – початок ХХ ст.). 

8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період. 

9. Повсякденне життя та культура сучасного світу. 

10. Права та свободи людини в контексті сучасних культурологічних цінностей. 

11. Світ інформації та мас-медіа як невід’ємна складова світової культури. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА В ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Міщук А. І. 

Форма контролю – залік. 

У ході вивчення дисципліни студенти знайомляться з теоретико-методологічними 

засадами, предметом, об’єктом, метою та завданнями спецкурсу, що дає можливість 

студентам знати: 

– основні та актуальні проблеми тематики даного курсу D 1;  

– важливі дати та події з історії українських військових формацій з метою перенесення 

їх у площину навчального шкільного предмету «Історія України». D 1;  

вміти:  

– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в 

історії  українського війська D 6. 

– самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи інноваційні методи, прийоми, 

форми та методи навчання D 12. 

застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисципліни історія українського 

війська для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 17. 

Тематика 

1. Військове мистецтво давніх цивілізацій на території України. 

2. Військо і військове мистецтво середньовічної України. 

3. Проблема генези та еволюції українського козацтва в шкільному курсі історії. 

4. Запорозькі Січі: особливості створення і функціонування. 

5. Військова організація та воєнне мистецтво українського козацтва. 

6. Українські військові формування в бездержавні часи. 

7. Українці у військових формуваннях часів Першої світової війни та в період 

Українській революції 1917—1921 pp. 

8. Українські військові формування 20-30- х рр. ХХ ст. 

9. Українська повстанська армія. 

10. Українці в іноземних військових формування під час Другої світової війни. 

11. Збройні Сили України в роки незалежності. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І АМЕРИКИ (ХІХ – 

ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – асистент Засипко М. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– факти, події та процеси вітчизняної історії, які стосуються становлення та розвитку 

української діаспори у країнах Західної Європи і Америки (D1); 

- факти, події та процеси історії країн Західної Європи і Америки, пов’язані з 

українською діаспорою (D2); 

- видатні історичні постаті з середовища української діаспори (D6); 

– культурну спадщину західної української діаспори (D30); 

вміти: 
– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-

наслідкові знання з історії західної української діаспори (D11); 

– характеризувати ключові історичні постаті з середовища української діаспори, розуміти 

роль і місце людини в історичному процесі (D6);  

– керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва, поважати різноманіття та мультикультурність світу (D30); 

Тематика 

1. Українська діаспора в Південній і Центральній Америці. 

2. Українська діаспора в країнах Західної Європи. 

3. Східна українська діаспора. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДАВНЬОЇ І СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ У ШКОЛІ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Дрогомирецька Л. Р. 

Форма контролю – екзамен. 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

- зміст навчального матеріалу історії України давньої і середньовічної доби та сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів історії України даного періоду D 1; 

- методи та методичні прийоми, засоби навчання давньої і середньовічної історії України у 

школі D 17; 

- вікові особливості сприйняття учнями навчального матеріалу даного історичного 

періоду; 

- особливості системи перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів; 

- види пізнавальних умінь і можливостей учнів, способи активізації пізнавального інтересу 

учнів при навчанні історії України давньої і середньовічної доби; 

- форми організації навчального процесу, включаючи інноваційні, сучасні педагогічні 

технології навчання давньої і середньовічної історії України в школі. 

вміти: 

– володіти ґрунтовними знаннями з історії України давньої і середньовічної доби з 

метою перенесення їх у площину  навчального предмета «Історія України» D 1. 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби 

навчання D 12. 

– здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів на основі особистісно-орієнтованого 

та компетентнісного підходів D 13. 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів. 

брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і 

приймати обґрунтовані рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності D 29. 

Тематика 

1. Вступ до вивчення дисципліни. Сучасні підходи до цілей та структури шкільного 

курсу історії України. 

2. Давня історія України в шкільному курсі. 

3. Середньовічна доба у шкільному курсі історії України. 

4. Сучасні підходи до вивчення історії України давньої і середньовічної  доби у 

школі. 

5. Дискусійні проблеми середньовічної історії України у шкільному курсі історії. 

6. Система методів і методичних прийомів навчання історії України давньої і 

середньовічної доби у школі. 

7. Засоби навчання історії України давньої і середньовічної доби у школі. 

8. Розвивальне і проблемне навчання історії України давньої і середньовічної доби. 

9. Інтерактивні технології навчання історії України давньої і середньовічної доби у 

школі. 

10. Урок як основна форма навчання історії  у школі. 
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11. Традиційні, найбільш поширені типи та форми уроків з історії України давньої і 

середньовічної доби та прийоми їх проведення. 

12. Урок формування та вдосконалення умінь і навичок. Урок застосування знань, 

умінь і навичок. 

13. Нетрадиційні (нестандартні) уроки з історії України давньої і середньовічної доби. 

14. Позакласна робота з історії України давньої і середньовічної доби. 

15. Система перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі навчання 

історії України давньої і середньовічної доби. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НОВОГО І НОВІТНЬОГО ЧАСУ 

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ У ШКОЛІ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Бурачок Л. В. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні концепції сучасного джерелознавства, здійснювати джерелознавчий аналіз 

зібраної інформації, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості D 3; 

– основні групи джерел з історії міжнародних відносин; 

– основні публікації джерел та їх місцезнаходження;  

– класифікацію історичних джерел; 

– термінологію навчальної дисципліни. 

вміти:  
– застосовувати знання про джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього 

періодів історії під час проведення уроків із предмету «Всесвітня історія» у закладах 

середньої освіти; застосовувати знання про джерела з історії міжнародних відносин 

нового і новітнього періодів історії під час проведення уроків із предмету «Історія 

України» у закладах середньої освіти D 17; 

організовувати комплексний пошук історичних джерел з історії міжнародних 

відносин нового та новітнього часу; здійснювати неупереджений аналіз та 

інтерпретацію цих джерел D 19. 

Тематика 

1. Дипломатія Наполеона і європейські держави 

2. Віденська система. «Священний союз» у європейській політиці 

3. Об'єднання Німеччини і модернізація розстановки сил в Європі 

4. Зовнішня політика США в другій половині XIX ст. 

5. Дипломатія провідних держав і міжнародні відносини напередодні й під час Першої 

світової війни 

6. Початок Другої світової війни і зовнішня політика великих держав 

7. Розпад колоніальної системи. Рух неприєднання у світовій політиці 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ІМПЕРСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Дебенко В. З. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– факти, явища, процеси, поняття і терміни, що характеризують цілісність історичного 

процесу минулого Російської держави;  

– особливості історичного, соціологічного, економічного, політологічного та 

культурологічного аналізу подій, явищ і процесів російської, європейської і світової 

історії (D2);  

– взаємозв’язок і особливості історії Росії та України (D2);  

– сучасні версії і трактування найважливіших проблем історії імперської ідеї Росії (D2);  

– особливості історичного шляху Російської держави, її роль у світовому товаристві (D2). 

вміти: 
– самостійно організовувати освітній процес на уроках із предмету «Всесвітня історія» із 

тематики історії Росії із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів 

(D12); 

– вибирати продуктивні методи, прийоми і форми навчання історії Росії в школі (D12); 

– використовувати наукові знання, уміння і навички з історії імперської ідеї Росії у 

розв’язанні конкретних завдань вчителя історії (D17); 

– самостійно і об’єктивно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, пов’язані з 

історією українсько-російських взаємовідносин в контексті зародження та розвитку 

імперської ідеї Росії (D22).  

Тематика 

1. Вступ до спецкурсу. 

2. Зародження імперської ідеї в Московській державі в кінці XV – XVI ст. 

3. Імперська ідеологія, політика практика за часів Івана III і Василя III. 

4. Імперська ідея в контексті внутрішньої політики Івана IV. 

5. Зовнішньополітична доктрина Московської держави за правління Івана IV 

6. Росія на шляху до імперії. 

7. Державна ідеологія і імперська ідея в Росії за часів Петра І. 

8. Основні напрямки імперської політики Росії за правління Петра І. 

9. Реформи Петра І, їх роль у перетворенні Росії в абсолютну монархію. 

10. Імперська ідея в Росії за правління Катерини II. 

11. Імперська політика Росії в Західній та Центральній Європі. 

12. Загарбання Росією польських земель. 

13. Аналіз імперської політики Росії в працях радянських та російських вчених. 

14. Імперська політика Росії в Північній Америці. 

15. Зародження імперської ідеї в Московській державі. 

16. Погляди сучасних істориків на проблему зародження імперської ідеології в Росії. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У XVI–XVIII СТ. 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 30, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Сигидин М. В. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 чинники, що зумовили виникнення і формування державної ідеї, її наріжні принципи (D5); 

 сутність ідеї Руського князівства та причини невдачі її реалізації, боротьбу за збереження 

державної автономії Гетьманщини в останній чверті XVII – початку XVIII ст. та її наслідки 

(D5); 

 основні етапи згасання ідеї автономізму у Гетьманщині в 20-60-х рр. XVIII ст. (D5); 

 знати термінологію, зокрема «українська національно-державна ідея», «козацький 

сепаратизм», періодизацію розвитку української національно-державної ідеї (D5) 

 вміти: 

 аналізувати, синтезувати і порівнювати інформацію із ранньомодерної історії України (D11); 

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з історії розвитку української національно-

державної ідеї у XVI–XVIII ст. (D11); 

 самостійно оцінювати явища, процеси і тенденції, пов’язані з історією розвитку української 

національно-державної ідеї у XVI–XVIII ст. (D22); 

дотримуватися принципів наукової об’єктивності та неупередженості (D22). 

Тематика 

1. Вступ. Історіографія навчальної дисципліни та джерельна база її вивчення. 

2. Становлення козацького політичного сепаратизму (ХVI – перша половина XVII ст.). 

3. Еволюція ідеї політичного сепаратизму в ідею самостійної Української держави (1648 – 

перша половина 1649 рр.). 

4. Боротьба за реалізацію ідеї незалежності та її невдача (друга половина 1649 – перша 

половина 1657 рр.). 

5. Від ідеї князівства Руського до концепції подолання поліцентризму політичної влади 

Гетьманщини (1657–1676 рр.). 

6. Боротьба за збереження державної автономії Гетьманщини та її поразка. «Конституція» 

Пилипа Орлика (остання чверть XVII – перша чверть XVIII ст.). 

7. Спроби відродження державних інституцій та державної ідеї у Правобережній Україні та 

їх невдача (остання чверть XVII – початок XVIII ст.). 

8. Згасання державної ідеї у Гетьманщині (10–80-ті рр. XVIII ст.). 

9. Погляди еліти на політичну систему Гетьманщини. 

10. Політико-культурні орієнтації еліти на інституції політичної системи козацької України 

та її суспільно-політичний устрій. 

11. Відображення державної ідеї в усній народній творчості, поетичних творах, літописах та 

історичних творах (середина XVII–XVIII ст.). 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ У 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії слов’ян 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 30, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Кобильник Р. В. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні теорії та концепції сучасної історіографії, джерелознавства, здійснювати 

джерелознавчий та історіографічний аналіз зібраної інформації; термінологію і наукову 

періодизацію; політичні, соціокультурні, економічні процеси історичного розвитку 

слов’янських народів в міжвоєнний період; вплив загальноєвропейських та світових 

чинників на результати державотворчих та суспільно-політичних процесів в слов’янських 

країнах Центрально-Східної Європи; діяльність історичних осіб (D 2); 

вміти: 
Використовуючи сучасні інтерактивні методи навчання учнів, впроваджуючи новітні освітні 

технології в загальноосвітній школі, відтворювати базові історичні знання з історії країн 

Центрально-Східної Європи новітнього часу, оцінювати нові відомості, факти, події та 

інтерпретації в контесті формування цілісної історичної картини розвитку країн Центрально-

Східної Європи (D 12); 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в країнах Центрально-Східної Європи, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем, для розвязання конкретних завдань у діяльності вчителя 

історії і суспільствознавства (D 17); 

оцінювати суспільно-політичні явища і процеси в світі, зокрема в словянських країнах, 

дотримуючись принципів наукової обєктивності та неупередженості (D 22). 

Тематика 

1. Вступ до спецкурсу “Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах в міжвоєнний 

період (1918 – 1941 рр.)”. 

2. Польща в 1918 – 1921 рр. Відновлення державності і формування нової партійно-

політичної системи. 

3. Друга Річ Посполита в період парламентської демократії (1922 – 1926 рр.). 

4. Суспільно-політичні процеси в Польщі періоду “санації” (1926 – 1939 рр.). 

5. Суспільно-політичні процеси в Чехословаччині (1918 -1928 рр.). 

6. Політична криза і розпад Чехословаччини (1929 – 1939 рр.). 

7. Політичні процеси в Болгарії після Першої світової війни. Правління БЗНС. 

8. Суспільно-політичні трансформації болгарського суспільства в умовах монархічної 

диктатури. 

9. Формування нової державно-політичної організації на Балканах після Першої світової 

війни. 

10. Суспільно-політичні процеси в югославських землях. 

11. Російська революція 1917 р. становлення нової політичної системи. 

12. Радянський Союз в період НЕПу. Ліквідація багатопартійності. 

13. Сталінський тоталітаризм в СРСР. 

14. Політичний розвиток білоруських земель в міжвоєнний період. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 

ШКОЛІ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 90 (лекції – 30, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – старший викладач Сигидин М. В. 

Форма контролю – екзамен. 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

– володіти ґрунтовними знаннями з історії України ранньомодерної доби з метою 

перенесення їх у площину  навчального предмета «Історія України» D 1; 

– історичні постаті ранньомодерної доби історії України, розуміти роль і місце людини 

в історичному процесі D 6. 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми та засоби 

навчання D 12; 

застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 17 

Тематика 

1. Вступ до вивчення курсу. Особливості шкільного курсу історії України. 

2. Ранньомодерна історія України в шкільному курсі. 

3. Сучасні методи вивчення історії України. Інноваційні підходи до вивчення історії 

України ранньомодерної доби у школі. 

4. Дискусійні проблеми ранньомодерної історії України у шкільному курсі історії. 

5. Система методів і методичних прийомів навчання історії України ранньомодерної доби у 

школі. 

6. Засоби навчання історії України ранньомодерної доби у школі. 

7. Розвивальне і проблемне навчання історії України ранньомодерної доби. 

8. Інтерактивні технології навчання історії України ранньомодерної доби у школі. 

9. Урок як основна форма навчання історії  у школі. 

10. Традиційні, найбільш поширені типи та форми уроків з історії України ранньомодерної 

доби та прийоми їх проведення. 

11. Урок формування та вдосконалення умінь і навичок. Урок застосування знань, умінь і 

навичок. 

12. Нетрадиційні (нестандартні) уроки з історії України ранньомодерної доби. 

13. Позакласна робота з історії України ранньомодерної доби. 

14. Система перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі навчання історії 

України ранньомодерної доби. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 90 (лекції – 40, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Міщук А. І. 

Форма контролю – екзамен. 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

– основні та актуальні проблеми тематики даного курсу D 1;  

– важливі дати та події Українського національного відродження ХІХ–поч. ХХ ст. з 

метою перенесення їх у площину навчального шкільного предмету «Історія 

України» D 1;  

– культурну спадщину українського народу в період українського національного 

відродження в контексті світової культури, поважати різноманіття та 

мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності сучасними демократичними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва D 30. 

вміти:  

– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в 

Українському національному відродженні ХІХ–поч. ХХ ст.D 6; 

– аналізувати, генерувати, зіставляти необхідну історичну інформацію, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки D 11; 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Українському 

національному відродженні ХІХ–поч. ХХ ст., дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості D 22 

Тематика 

1. Структура та зміст українського національного відродження ХІХ – поч. ХХ ст. 

2. Ідейні витоки і зміст українського національного відродження (модерного націотворення) 

ХІХ – початку ХХ ст. Методологічні дискусії між примордіалістами і модерністами. 

3. “Збирання спадщини” в українському національному відродженні Наддніпрянщини 

першої половини ХІХ ст. 

4. Перший етап українського національного відродження на західноукраїнських землях у 

кінці XVIII - першій половині XIX ст. 

5. Масонство, декабристський і польський визвольний рухи та Україна. 

6. Початок політизації українського національного руху. Кирило-Мефодіївське братство. 

7. Україна в період демократичної революції в країнах Європи 1848–1849 рр. 

8. Національний рух на Наддніпрянській Україні на просвітницькому етапі національного 

відродження в 1850–1880-х рр. 

9. Український національний рух на західноукраїнських землях у 1850–1880-х рр. 

10. Національний рух на західноукраїнських землях на “просвітницькому” етапі 

національного відродження в 1850–1880-х рр. 

11. Росіяни, поляки і неслов’янське населення України та їх вплив на українське національне 

відродження другої половини ХІХ ст. 

12. Національний рух на західноукраїнських землях на політичному етапі національного 

відродження (90-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) 

13. Національний рух на Наддніпрянській Україні на політичному етапі національного 

відродження (90-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) 

14. Модернізація українського суспільства Наддніпрянської Україні і український 

національний рух на початку ХХ ст. 

15. Політичні партії Наддніпрянської України на початку XX ст.: структура, ідеологія, 

практична діяльність. 

16. Український національний рух на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 90 (лекції – 30, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Щербін Л. В. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

- визначення та суть поняття громадянська освіта (D4) 

-сутність, особливості, проблеми та тенденції розвитку громадянської освіти у світі та в 

Україні (D4);  

- сучасний стан громадянської освіти в Україні, його структуру (D4); 

- нормативну базу, що регулює діяльність організацій громадянського суспільства;  

- понятійний апарат із даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом із 

даної проблематики; сформувати у студентів первинні практичні навички щодо застосування 

одержаних теоретичних знань для аналізу поточних змін у розвитку громадянської освіти в 

Україні (D4); 

-  знати ефективні методи контролю знань, умінь і навичок учнів із предмету «Громадянська 

освіта» (D14); 

вміти: 

- організовувати освітній процес із предмету «Громадянська освіта» із врахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів, застосовуючи правильні прийоми і засоби 

навчання (D12); 

- Здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання предмету «Громадянська освіта» на основі особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів (D13); 

- використовувати у ході навчання предмету «Громадянська освіта» продуктивні методи і 

види контролю знань, умінь і навичок (D14); 

- самостійно оцінювати глобальні суспільні явища, використовуючи принципи 

об’єктивності та неупередженості (D22); 

- виховувати в учнів правову свідомість і культуру (D23); 

- розуміти основні теорії розвитку держави і права (D23). 

Тематика 

1. Вступ до курсу. 

2. Особистість та її ідентичність. 

3. Права і свободи людини. 

4. Людина в соціокультурному просторі. 

5. Демократичне суспільство та його цінності. 

6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту. 

7. Світ інформації та мас-медіа. 

8. Україна, Європа, світ. 

9. Методика навчання громадянської освіти. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ 

ХХ СТ. 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – професор Райківський І. Я. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- – термінологію та наукову періодизацію фахових предметів (D 5); 

вміти: 

– володіти ґрунтовними знаннями з вітчизняної історії з метою перенесення їх у 

площину  навчального предмета “Історія України” (D 1); 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, прийоми, форми 

та засоби навчання (D 12); 

застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів (D 17).  

Тематика 

1. Навчальний курс з історії України в сучасній школі. 

2. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. в шкільному курсі 

3. Структура української історії в ХІХ ст. 

4. Сучасні підходи до вивчення історії України ХІХ – початку ХХ ст. у школі 

5. Дискусійні проблеми в шкільному курсі історії України для 9 класу 

6. Історико-краєзнавчий аспект у вивченні курсу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

7. Система методів і методичних прийомів навчання історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

8. Інтерактивні технології навчання історії України в 9 класі 

9. Урок – основна форма навчання історії в школі. Найбільш поширені типи уроків 

10. Позакласні заняття з історії України ХІХ – початку ХХ ст.  

11. Система перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів у вивченні історії України 

в 9 класі. 

12. Особливості вивчення національного відродження України ХІХ – початку ХХ ст. на 

уроках історії. 



55 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

УСНА ІСТОРІЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Кафедра – етнології і археології 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Дрогобицька О. Я. 

Форма контролю – екзамен. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– термінологію та сучасні методи усно історичних досліджень, методику підготовки, 

проведення та аналізу інтерв’ю, правила роботи із респондентами D 5;. 

– усну культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, 

поважати різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва D 30. 

вміти: 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал в усній і письмовій формах різного 

обсягу й складності, дотримуючись правил грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів D 15; 

– використовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної 

підготовки для розв’язання конкретних завдань у діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів D 17; 

– організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел усного характеру D 19; 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до різних світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості  кожного 

члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний 

підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання на основі демократичних 

цінностей D 31. 

Тематика 

1. Вступ до курсу «Усна історія в сучасній школі». 

2. Основні терміни і поняття курсу. 

3. Інституалізація усної історії 

4. Проблема історичної пам’яті в дослідженнях. 

5. Поняття колективної та індивідуальної травми. 

6. Інтерв’ю як метод «усної історії». 

7. Правила роботи із респондентом. 

8. Організація гуртка усної історії в школі 

9. Методика проведення наративного біографічного інтерв’ю. 

10. Порядок транскрибування інтерв’ю. 

11. Аналіз інтерв’ю. 

12. Основні проекти усноісто-ричних досліджень в Україні та їхнє виховне значення. 

13. Педаго-гічна складова сучасних усноісторичних досліджень. 

14. Конкурси шкільних проектів. 
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ЗАХІДНА УКРАЇНА У 1920–1930-Х РР. В СУСПІЛЬНОМУ Й ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ 

ВИМІРАХ: ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

Кафедра – історіографії та джерелознавства 

Кількість кредитів – 6 

Кількість годин – 180 (лекції – 30, практичні заняття – 14) 

Семестр навчання – 7 

Відповідальний за дисципліну – доцент Довган Ю. Л. 

Форма контролю – екзамен. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- основні тенденції суспільного та етнополітичного життя на території Західної України 

у 1920-1930-х рр. крізь призму історичних джерел та історіографії (D1); 

-  основні концепції сучасного українського джерелознавства та історіографії (D3); 

вміти:  
- здійснювати аналіз історичних джерел з історії західноукраїнських земель під владою 

Польщі, Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період (D3); 

- проводити історіографічний аналіз вказаного історичного періоду (D3); 

- синтезувати, аналізувати і порівнювати ключові історіографічні праці із вказаної 

проблематики (D11); 

організовувати комплексний пошук, аналіз та інтерпретацію основних джерельних 

пам’яток та праць істориків про становище на Західній Україні в міжвоєнний період 

(D19). 

Тематика 

1. Вступ, предмет, мета та завдання курсу. 

2. Матеріали центральних архівів як основа джерельної бази курсу. 

3. Матеріали обласних державних архівів західних областей України. 

4. Преса як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів. 

5. Особливості відображення дійсності у літературі мемуарного характеру. 

6. Історіографія суспільно-політичного життя Галичини у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. 

7. Закарпаття в системі партійно-політичного життя у вказаний період. 
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ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) У ВСЕСВІТНЬО-

ІСТОРИЧНОМУ ЦИКЛІ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Кафедра – всесвітньої історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 30, практичні заняття – 10) 

Семестр навчання – 8 

Відповідальний за дисципліну – доцент Бурачок Л. В. 

Форма контролю – екзамен. 

 У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні знати: 

 найважливіші факти, події, процеси з історїі міжнародних відносин ХХ – початку ХХІ 

ст., необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти (D2) 

 вміти: 

 самостійно організовувати освітній процес із предмету «Всесвітня історія» у 10-11 

класах, вибираючи продуктивні методи, прийоми та форми навчання (D12); 

 застосовувати наукові знання, уміння і навички, що стосуються історії міжнародних 

відносин ХХ – початку ХХІ ст., для розв’язання конкретних завдань у діяльності вчителя 

історії і сульпільствознавчих предметів (D17). 

Тематика 

1. Німецька проблема в міжнародних відносинах. 

2. Криза колоніалізму. 

3. «Празька весна» 1968 р. 

4. Військове вторгнення військ Варшавського договору в Угорщину. 

5. Конфліктні зони у світі і проблеми реформування ООН. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 8 

Відповідальний за дисципліну – доцент Королько А. З. 

Форма контролю – екзамен. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати теоретичні та практичні основи педагогіки і психології, особливості організації та 

проведення навчально-виховної роботи відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти (D7); 

 організовувати музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу 

роботу, спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини з 

навчальною, науковою і просвітницькою метою (D26); 

 організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка 

грунтується на здобутих знаннях, демократичних і гуманістичних цінностях (D28); 

 брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стартегію діяльності і 

приймати обгрунтовані рішення у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності (D29). 

Тематика 

1. Всеукраїнські та регіональні рухи, експедиції як засіб організації позакласної гурткової 

роботи в школі. 

2. Підготовка і проведення краєзнавчої експедиції. 

3. Позакласна науково-дослідна гурткова робота в школі. 

4. Організація позакласної гурткової роботи з вивчення топоніміки рідного краю. 

5. Шкільний музей в структурі позакласної гурткової роботи. 

6. Пам’яткоохоронна діяльність – складова організації позакласної гурткової роботи в 

школі. 

7. Програми гурткової роботи військово-патріотичного напряму та виховання у системі 

«Пласту». 

8. Програми гуртків фольклорно-етнографічного та географічного напряму. 

9. Програми гуртків історико-краєзнавчого напряму. 

10. Програми гуртків музейно-екскурсійного і літературного напряму. 

11. Програми гуртків туристсько-спортивного напряму. 
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ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ІСТОРІЇ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 8 

Відповідальний за дисципліну – доцент Єгрешій О. І. 

Форма контролю – залік. 

У ході вивчення дисципліни студенти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) 

знайомляться з теоретико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою та 

завданнями спецкурсу. Це дає можливість студентам застосовувати знання, уміння і навички 

із дисципліни «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» у викладанні предмету, 

організації навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, при аналізі поточних суспільних процесів в Україні і світі, при веденні дискусії.  

D 12; 

аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів з 

названої дисципліни у загальноосвітній школі, застосовувати набуті знання закономірностей 

повсякденного життя українського суспільства ХХ ст. на практиці в школі; екстраполювати 

історичні епохи, проводити історичні паралелі, аналізувати історичне минуле у контексті 

соціальної історії ХХ ст.; зокрема сприяти визначенню учнями ЗОШ місця і ролі 

«пересічних» («маленьких») людей  в подіях історичного минулого України новітньої доби  

D 17; 
«соціалізуватися», стати командною людиною, застосовувати оптимальну стратегію 

діяльності і приймати обгрунтовані рішення у складних ситуаціях; D 29; 

          зіставляти набуті учнями шкіл знання з історії повсякденного життя зі знаннями з 

історії України ХХ ст.; зіставляти набуті учнями ЗОШ знання з історії української культури 

зі знаннями з історії української культури; керуватися у своїй діяльності принципами 

толерантності, поліконфесійності, плюралізму D 30; 

формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам՚ ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання 

серед молоді. D 31 

Тематика 

1. Вступ до спецкурсу. 

2. Повсякденне життя українців кін. ХІХ–поч. ХХ ст. 

3. Повсякденне життя українського населення в період Першої світової війни 

4. Повсякденне життя галицьких українців у міжвоєнний період. 

5. Побут та дозвілля сільського та міського населення України (1920–1930 рр.). 

6. Повсякденне життя в умовах радянської окупації Західної України у 1939–1941 

роках. 

7. Повсякденне життя українців в період Другої світової війни. 

8. Матеріальне повсякдення міського населення в українському радянському соціумі 

епохи «застою» (1965–1985 рр.). 

9. Побутові умови сільського населення 1960-х рр. 

10. Побутові умови українців 1990–2000-х років. 
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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 8 

Відповідальний за дисципліну – асистент Паска Б. В. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 теоретичні і практичні основи методики навчання історії і суспільствознавчих предметів, 

орієнтуватися на їх сучасні досягнення; тенденції розвитку сучасної освіти; сучасні підходи 

до цілей і структури шкільних курсів історії і суспільствознавчих предметів; критерії відбору 

і принципи структурування змісту навчальних курсів у навчальних закладах середньої 

освіти; закономірності, принципи, методи, форми і засоби навчання та виховання учнівської 

молоді;  особливості організації та проведення навчально-виховної роботи у загальноосвітніх 

навчальних закладах відповідно до положень нормативно-правової бази національної 

системи освіти і сучасної педагогічної науки (D8); 

 види пізнавальних умінь і можливостей учнів з історії і суспільствознавчих предметів, 

способи вивчення пізнавального інтересу учнів, методичні принципи і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів (D8); 

 методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного 

мислення учнів (D14); 

 способи перевірки та оцінювання результатів навчання історії і суспільствознавчих 

предметів (D14); 

 сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі (D10); 

вміти: 

 розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал з дисципліни у вербальній і невербальній 

формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності (D15); 

 самостійно проводити уроки, визначаючи мету, форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх 

тривалість, зміст; вибирати продуктивні технології, методи, прийоми і засоби навчання, 

відбирати і готувати навчальні матеріали (D12); 

 володіти методикою проведення різних форм організації навчального процесу, 

використовувати методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення учнів; володіти технологіями оцінювання рівнів навчальних 

досягнень учнів з історії і суспільствознавчих предметів (використовуючи індивідуальний і 

диференційований підхід), вести педагогічне спостереження; формувати загальні і предметні 

компетентності в учнів; способи мотивації навчання і прагнення до успіху (D14, D12); 

 аналізувати і генерувати передовий педагогічний досвід, що вивчається у дисципліні, 

генерувати інноваційні вирішення для відомих проблем або ситуацій, критично оцінювати 

результати власної педагогічної діяльності, впроваджувати інтерактивні методи навчання, 

інноваційні навчально-виховні технології, нові ідеї під час підготовки (план-конспект) і під 

час симуляції уроку (D13); 

 самостійно оцінювати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем; вміти планувати навчальну діяльність, застосовувати найбільш 

раціональні способи навчальної праці, проводити рефлексію, самооцінку та коригування 

пізнавальної діяльності; формувати ініціативу (D24); 

 організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, базовану 

на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; застосувати 

оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення у складних і часом 

непередбачуваних професійних і життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових 

підходів і прогнозування та усвідомлення власної відповідальності (D28); 
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 виховувати правову свідомість і культуру в учнів на уроках предмету «Правознавство» 

(D23); 

 брати участь у командній роботі, приймати обґрунтовані рішення у непередбачуваних 

життєвих ситуаціях (D29) 

 приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості, враховувати 

гендерний підхід (D31); 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції, 

самостійно будувати гіпотези і план розв’язання пізнавальних задач чи відповіді на 

запитання евристичного характеру, вчитися вибирати й будувати альтернативи в процесі 

розв’язання проблем; усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну 

кваліфікацію через навчання впродовж життя (D32). 

Тематика 

1. Методика навчання суспільствознавства як педагогічна наука. 

2. Зміст суспільствознавчої освіти 

3. Формування світогляду на уроках суспільствознавства. 

4. Організація вивчення філософського блоку суспільствознавчих дисциплін. 

5. Формування економічних компетентностей та соціалізація особистості при 

вивченні суспільствознавчих дисциплін. 

6. Методи вивчення суспільствознавчих дисциплін. 

7. Типи і структура уроків з суспільствознавчих дисциплін. 

8. Форми навчальних занять з суспільствознавчих дисциплін. 

9. Підготовка майбутнього вчителя історії до викладання суспільствознавчих 

дисциплін. 

10. Діагностування та оцінювання знань при вивченні суспільствознавчих дисциплін. 
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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ДЕРЖАВИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ 

ІСТОРІЇ 

Кафедра – історіографії та джерелознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 12, практичні заняття – 18) 

Семестр навчання – 8 

Відповідальний за дисципліну – доцент Марущенко О. В. 

Форма контролю – залік. 

По закінченні вивчення курсу студенти мають  

           знати: 

- зміст навчального матеріалу історії країн Азії, Африки та Латинської Америки та сучасні 

підходи до цілей і структури шкільних курсів всесвітньої історії; методи та методичні 

прийоми, засоби навчання історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у школі 

(D2); 

вміти: 

- чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії країн Азії, Африки та 

Латинської Америки, оцінювати факти, явища, процеси, події та інтерпретації; 

інтегрувати теоретичні знання з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у 

практичну діяльність у закладах загальної середньої освіти (D17); 

- використовувати в майбутній професійній діяльності знання з історії країн Азії, Африки 

та Латинської Америки; відповідно до мети уроку та змісту навчального матеріалу 

організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

учнів, обераючи продуктивні методи, прийоми та засоби навчання; підготувати та 

провести урок з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки різних типів і в різних 

(традиційних та нетрадиційних) формах (D12); 

- володіти прийомами самореалізації і розвитку індивідуальності у межах професії, 

виявляти готовність до професійного зростання: правильно коментувати, анотувати або 

редагувати тексти і документи; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

вміння правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме 

неофіційним, офіційним та науковим (D15). 

Тематика 

1. Вступ до вивчення дисципліни. Сучасні підходи до цілей та структури шкільного курсу 

всесвітньої історії. 

2. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки в шкільному курсі. 

3. Нова і новітня доба у шкільному курсі всесвітньої історії (країни Азії, Африки та 

Латинської Америки). 

4. Сучасні підходи до вивчення історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у 

шкільному курсі всесвітньої історії. 

5. Дискусійні проблеми історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у шкільному 

курсі історії. 

6. Система методів і методичних прийомів навчання історії країн Азії, Африки та 

Латинської Америки у школі. 

7. Засоби навчання історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у школі. 

8. Розвивальне і проблемне навчання історії країн Азії, Африки та Латинської Америки. 

9. Інтерактивні технології навчання історії країн Азії, Африки та Латинської Америки у 

школі. 

10. Урок як основна форма навчання історії у школі. 

11. Традиційні, найбільш поширені типи та форми уроків з історії країн Азії, Африки та 

Латинської Америки та прийоми їх проведення. 

12. Урок формування та вдосконалення умінь і навичок. Урок застосування знань, умінь і 

навичок. 

13. Нетрадиційні (нестандартні) уроки з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки. 
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14. Позакласна робота з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки. 

15. Система перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі навчання історії 

країн Азії, Африки та Латинської Америки. 


