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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса: Тернопіль, вул. Громницького, 1а
b) Контактні телефони
тел. вн. 53-59-01
e-mail: barmak@tnpu.edu.ua
Приймальня декана
тел. 53-59-01
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
професор Бармак Микола Валентинович
тел.: 068-308-93-39
e-mail: mv_barmak@mail.ru
Заступник декана: доцент Секо Ярослав Петрович
тел.: 068-514-17-57
Вчений секретар ради: доцент Терещенко Валентин Дмитрович
тел.: 067-703-01-93
Методист: професор Бистрицька Елла Володимирівна
тел.: 067-257-82-84
Інженер: Древніцький Ю.Р.
тел.: 067-350-93-35
d) Кафедри:
КАФЕДРА нової та новітньої історії та методики викладання історії
(Адреса: вул. Громницького, 1а, тел. 53-59-01).
Склад кафедри:
1. Алексієвець Микола Миронович – завідувач кафедри, доктор історичних наук,
професор
2. Алексієвець Леся Миколаївна – доктор історичних наук, професор
3. Валіон Оксана Павлівна – кандидат історичних наук, доцент
4. Григорук Наталія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент
5. Древніцький Юрій Романович – кандидат історичних наук, доцент
6. Ігнатенко Наталія Віталіївна – кандидат історичних наук, доцент
7. Костюк Леся Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
8. Лахманюк Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
9. Савенко Віктор Васильович – кандидат історичних наук, доцент
10. Секо Ярослав Петрович – кандидат історичних наук, доцент
11. Федорів Ірина Олегівна – кандидат історичних наук, доцент
КАФЕДРА історії України
(Адреса: вул. Громницького, 1а, тел. 53-59-01).
Склад кафедри:
1. Бармак Микола Валентинович, зав. кафедри, доктор історичних наук, професор

2. Брославський Володимир Любомирович, кандидат історичних наук, доцент
3. Буяк Богдан Богданович, доктор філософських наук, професор
4. Коріненко Павло Степанович, доктор історичних наук, професор
5. Киданюк Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, асистент
6. Місько Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, асистент
7. Москалюк Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор
8. Окаринський Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, доцент
9. Саранча Галина Василівна, кандидат історичних наук, доцент
10. Свідерський Юрій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент
11. Старка Володимир Васильович, кандидат історичних наук, доцент
12. Терещенко Валентин Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент
КАФЕДРА стародавньої і середньовічної історії
(Адреса: вул. Громницького 1а, тел. 53-59-01).
Склад кафедри:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зуляк Іван Степанович, зав. кафедри, доктор історичних наук, професор
Бистрицька Елла Володимирівна, доктор історичних наук, професор
Кіцак Володимир Миронович, кандидат історичних наук, доцент
Кліш Андрій Богданович, кандидат історичних наук, доцент
Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент
Ревуцький Михайло Петрович, кандидат філософських наук, доцент
Шама Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент
Ятищук Оксана Василівна, кандидат історичних наук, доцент

КАФЕДРА філософії та економічної теорії
(Адреса: вул. Кривоноса 2, тел. 53-59-01).
Склад кафедри:
1. Григорук Анатолій Ананійович, завідувач кафедри, кандидат економічних наук,
доцент
2. Буяк Богдан Богданович, доктор філософських наук, професор
3. Грушко Віктор Сергійович , кандидат економічних наук, доцент
4. Кондратюк Любов Романівна, кандидат філософських наук, доцент
5. Литвин Любов Мирославівна, кандидат економічних наук, доцент
6. Морська Наталя Львівна, кандидат філософських наук, доцент
7. Петришин Галина Романівна, кандидат політичних наук, доцент
8. Поперечна Галина Антонівна, кандидат філософських наук, доцент
9. Розумович Олеся Андріївна, кандидат філософських наук, доцент
10. Тустанівський Богдан Омельянович, кандидат економічних наук, асистент
e) Координатор факультету:
професор Бистрицька Елла Володимирівна
тел.: 067-257-82-84

КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Шифр

6.020302
7.02030201
8.02030201
6.020302
7.02030201

Напрям та
спеціальність
історія
історія
історія
історія
історія

Освітньокваліфікаційний
рівень
бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
спеціаліст

Форма
навчання
стаціонар
стаціонар
стаціонар
заочна
заочна

Термін
навчання
4 роки
1 рік
1 рік
4 роки
1 рік

УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Факультет розміщується в окремому навчальному корпусі (№ 10). Заняття
проводяться в семи навчальних аудиторіях (1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1011), з
яких 4 – лекційні. Заняття також проводяться в корпусах № 1, 5, 8.
На факультеті діє обладнаний комп’ютерний клас та археологічно-краєзнавчий
музей.
ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні
методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекціїпрактикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу,
тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні,
групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування,
написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).
Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та
виробничих практик, а також готують протягом навчання курсові, дипломну
(магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх
закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики
студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науководослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, дипломних та
магістерських досліджень.

ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ
Графік навчального процесу у 1 півріччі 2013/2014 н.р.
курс сем.

трива- лекц.
лість тижд
17т.
2.09 06.09

1

1

2

3

17т.

2.09 06.09

3

5

17т.

2.09 06.09

4

7

17т.

2.09 06.09

5

9

17т.

2.09 06.09

заліковий тиждень

іспити

15.12.-20.12.
1. Іноземна мова
2. Істор.слов. народів
3. Іст.первісного
суспільства
4. Сучасні
інформаційні
технології
5.Фізичне виховання
6. Вступ до історії
7. Вікова фізіологія
15.12.-20.12.
1.Історія середніх
віків
2. Фізичне виховання
3. Етика і психологія
сімейного життя
4.Українська мова
5. Загальна
психологія
6. Історія слов*ян.
народів
За вибором:
6. Етика та методика
її викладання
15.12.-20.12.
1.Історія України
2. Історія слов*ян.
народів
3. Фізичне виховання
за вибором:
4. Економіка
5.Релігієзнавство
6. Соціологія
11.11–15.11
1.Історія України
2. Шкільний курс
«історія Укр. та
метод. виклад.» –
Шкільний курс
«всесвітня історія»
3. Галузі права
4. Новітня історія
15.12.-20.12.
1.Історія світової та
укр. філософ. думки
2.Історичне
краєзнавство
3.Філософія історії
4. Комп. технолог. в

23.12.-31.12.
1.Спеціальні
історичні
дисципліни
2.Істор.стародав.
світу
3.Історія України

практики
Комп‘ютерна
14/10
– 18/10

лікв.
канікули
акад.забор.
8-31.01. 1.01 – 2.02
2014
2014

23.12.-31.12
1.Історія України
2.Історія культури
зарубіжних країн
3. Філософія
4. Педагогіка
5. Іноземна мова

8-31.01. 1.02 – 2.02
2014
2014

23.12.-31.12
1.Нова історія
2.Теорія держави і
права
3. Конституційне
право
4. Українська мова

8-31.01. 1.03 – 2.02
2014
2014

18.11.-22.11.
1.Політологія
2.Історія країн Азії
і Африки
3.Методика
викладання історії
4. Етнологія

23.12.-31.12
1. Методологія
історії

Педагогічна
25.11.31.12.

8-31.01. 1.04 – 2.02
2014
2014

8-31.01. 1.05 – 2.02
2014
2014

маг. 9

17 т.

2.09 06.09

наук. дослідженні
5. Акт. пробл.
відродження
державності країн
ЦСЄ
6. Охорона праці в
галузі
7. Цивільний захист
За вибором:
8. Методика і
методологія
викладання
«Громад.освіти»
Етнополітика України
на сучасному етапі
Проблеми етногенезу
східних слов’ян
9. Філософія культури
Національнокультурний рух
у Зах. Укр., Іст.
державотворення
10.
Грушевськознавство
в укр. істор. думці
Укр. історична
славістика
Проблеми
історіографії та
джерелознавства
всесв. іст.
11. Історія укр.
селянства
Український
національний рух
Україна в контексті
сучасного
світового розвитку
12. Східна політика
Ватикану
Історія української
еміграції
Націоналізм у
європейській
історії
15.12.-20.12.
1. Проблеми
методології і
джерелознавства
історії
2.Історія світової та
укр. філософської
думки
3. Економ. історія
світу і Укр.
4. Нац.-культ. рух
укр.

23.12.-31.12
1.Актульні
проблеми
міжнародних
відносин і
зовнішньої
політика
незалежної
України
2. Історія укр.
політ. думки
3.Філософія науки

8-31.01. 1.06 – 2.02
2014
2014

Західної України
5.Методологія наук.
досліджень
6.Психологія вищої
школи
7. Історія державного
управління

4. Педагогіка
вищої школи

Декан історичного факультету

проф. Бармак М.В.

Графік навчального процесу у II півріччі 2013/2014 н. р.
курс сем. трива лекц.
лість тижд
1

2

20 т.

3-7.02

2

4

20 т.

3-7.02

3

6

20 т.

3-7.02

4

8

20 т.

3-7.02

заліковий
тиждень

іспити

09–13.06
1. ОНД
2.Валеологія
3 Латинська мова
Старослов‘янська мова
4.Іноземна мова
5. Фізичне виховання
6. БЖД
7. Історія України
8. Основи екології
09–13.06
1. Історія України
2. Фізичне виховання
3. Історія педагогіки
4. Українська мова
5. Етнографія
6. Естетика та
методика її
викладання
7. Іноземна мова
(факультатив)
09–13.06
1. Історія країн Азії і
Африки
2. Фізичне виховання
3. Теорія та методика
викладання історії
4. Музеєзнавство
5.Педагогічні
технології
6. Цивільне право
7. Архівознавство
8.Сімейне право
9. Курсова робота
26–30.05
1.Джерелознавство
історії України
2. Джерелознавство
всесвітньої історії
3. Історіографія.
історії України

16–20.06
1.Історія слов‘ян. народів
2. Археологія
3.Історія Стародавнього
світу

Польова
археологічна
практика
3т.

16–20.06
1 .Історія. слов‘ян. народів
2. Історія середніх віків
3. Історія укр. культури
4. Вікова та педагогічна
психологія

Етнографічна
польова
практика
2 т.

21.0
631.08
.

16–20.06
1. Історія України
2.Нова історія
3. Історія слов‘янських
народів

1.Пропедевтич
на практика 2.
Музейна
практика
1т.
3.Краєзн.
практика
1т.

21.0
631.08
.

2.06–6.06
1 .Історія України
2. Новітня історія
3. Методика викладання
правознавства
4. Основи охорони праці
5. Історія міжнародних

практики

лікв.
кані
академ кули
забор.
21.0
631.08
.

10–
12.06

4. Історіографія.
всесвітньої історії
5. Галузі права
6. ТЗН у навчальному
процесі
7. Методика
застосування
комп‘ютерної техніки
8. Курсова робота
10

20 т.

Маг 10
істр
и

20 т.

5

відносин
Державний іспит
з педагогіки
Комплексний державний
кваліфікаційний іспит з
історії
Захист дипломних
3.02 – 28.03.
робіт
Педагогічна
6–9.06
Захист дипломних робіт практика
8 т.

26–30.05
1.Сучасна Європа
2.Церква в історії
України
3.Оганізація обліку
та методика охорони
пам‘яток історії та
культури
Грушевськознавство
4. КІТ в ОН
5. Мет. виклад, іст.
дисц. у ВШ
6. Правові основи
діяльності ВНЗ
7. Менеджмент в
освіті
8. Сучасні теорії нації
і націоналізму
Цивілізації в історії
людства
9. Цивільний захист

Декан історичного факультету

02.06.- 06.06
27.01-31.02
1. Іноземна мова
Комп‘ютерна
2. Охорона праці в галузі практика
3.02 – 28.03.
Педагогічна та
наукова
Захист магістерських
практики 8 т.
робіт

проф. Бармак М.В.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „МАГІСТР”
за напрямом 8.02030201 Історія*
I семестр
Назва дисципліни

II семестр
Вид. Кконтро- сть
лю
кр.

Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Актуальні проблеми
міжнародних відносин і
☻
2
зовнішня політика незалежної
України
Історія української політичної
☻
1,5
думки
Філософія науки
☻
1,5
Педагогіка вищої школи
☻
1,5
Методологія наукових
досліджень
Проблеми методології і
джерелознавства історії
Історія світової і української
філософської думки
Економічна історія світу і
України
Національно-культурний рух в
Західній Україні в другій
половині ХІХ – сер. ХХ ст.
Психологія вищої школи
Історія державного управління
України
Іноземна мова

Назва дисципліни

Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Іноземна мова

Сучасна Європа: політичні та
цивілізаційні процеси
Церква в історії України
Методика викладання
суспільно-політичних
дисциплін у вищій школі
Охорона праці в галузі

☺

1,5

☺

1,5

☺

1,5

☺

2,5

☺

Правові основи діяльності
2,5 ВНЗ

☺
☺
☺

Вид. Кконтро- сть
лю
кр.

Цивільний захист
КІТ в освіті, науці
Менеджмент в освіті

Дисципліни за вибором
Організація та методика
1,5
охорони пам’яток історії
Генеза й історичний розвиток
1
грушевськознавства
Сучасні теорії нації і
націоналізму
Цивілізації в історії людства
Практики
Педагогічна
Наукова
Комп‘ютерна
Підготовка і захист
магістерської роботи

☻

1

☺

2

☺

1,5

☺

2

☺

1

☺

1

☺

1,5

☺

1

☺

2

☺

1,5

☺

1,5

1

4
4
1
4

КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Робочий план
історичного факультету денної форми навчання
на 2013–2014 н. р.

Форма
контролю

За вибором
студентів

Самостійна
робота

робота

лабораторни
х
Індивідуальна

практичних

лекцій

загальна

Назва
навчальної дисципліни

Кількість годин
аудиторних

Кількість кредитів

Порядковий №

Магістратура
І семестр

2

72

20

16

8

28

Екз.

2

Актуальні проблеми міжнародних
відносин і зовнішня політика
незалежної України
Історія української політичної думки

1.5

54

16

8

6

24

Екз.

3

Філософія науки

1,5

54

18

10

6

20

Екз.

4

Педагогіка вищої школи

1,5

54

20

6

28

Екз.

1,5

54

16

20

6

16

Зал.

1,5

54

18

14

6

16

Зал.

1.5

54

24

6

6

18

Зал.

2,5

90

28

16

9

37

Зал.

2,5

90

24

24

8

28

Зал.

1

36

18

4

14

Зал.

1,5

54

12

10

6

26

Зал.

1

36

14

3

19

1.

Методологія наукових досліджень
Проблеми методології і
6
джерелознавства історії
Історія світової і української
7.
філософської думки
8. Економічна історія світу і України
Національно-культурний рух в
9. Західній Україні в другій половині
ХІХ – сер. ХХ ст.
10. Психологія вищої школи
Історія державного управління
11.
України
12 Іноземна мова
5.

Форма
контролю

За вибором
студентів

Самостійна
робота

лабораторни
х
Індивідуальна
робота

практичних

лекцій

аудиторних

14

3

19

Екз.

16

10

7

39

Зал.

54

16

10

6

22

Зал.

1,5

54

16

10

6

22

•

Зал.

1,5

54

16

10

6

22

•

Зал.

1,5

54

16

10

6

22

•

Зал.

1,5

54

16

10

6

22

•

Зал.

2

72

16

10

7

39

Зал.

1

36

6

12

4

14

Зал.

10. Цивільний захист

1

36

6

12

4

14

Зал.

11. КІТ в освіті, науці

1,5

54

6

6

22

Зал.

12. Менеджмент в освіті
Правові основи діяльності
13.
ВНЗ
Педагогічна і наукова
14.
практика
15. Комп‘ютерна практика

1

36

16

4

16

Зал.

2

72

16

8

28

Зал.

16. Магістерська робота

4

15

129

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Іноземна мова
Сучасна Європа: політичні
та цивілізаційні процеси
Церква в історії України

Кількість годин

загальна

Назва
навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Порядковий №

ІІ семестр

Організація та методика
охорони пам’яток історії
Генеза й історичний
розвиток
грушевськознавства
Сучасні теорії нації і
націоналізму
Цивілізації в історії
людства
Методика викладання
суспільно-політичних
дисциплін у вищій школі
Охорона праці в галузі

1

36

2

72

1,5

20

20

8
1
144

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР “Магістр”):
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр
Анотація. Метою курсу є: формування у майбутніх фахівців уміння та компетенцій
для забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Основні завдання курсу: збереження здоров’я і працездатності працівників у
виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну
та власну безпеку.
Основні теми курсу: міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі
та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, система управління охороною праці
в галузі.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни та
поняття з охорони праці в галузі, законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці
в галузі, міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти, сучасні методи дослідження і
аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах.
Студент повинен вміти: проводити розслідування нещасних випадків, аварій та
професійних захворювань на виробництві, організовувати діяльності виробничого
колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці, надавати допомогу та
консультації працівникам з практичних питань безпеки праці.
Форми контролю: залік
Предмет: Цивільний захист
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр
Анотація. Мета вивчення дисципліни Цивільний захист полягає в формуванні у
студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного
характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з
урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також
досягнень науково-технічного прогресу. Завдання: Вивчення дисципліни передбачає
засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови
моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів,
спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та
культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши
програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних
напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з
урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями
для забезпечення реалізації вказаних завдань.
Загальнокультурні компетенції охоплюють:

•
вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з
урахуванням завдань з ЦЗ;
•
знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей
(сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
•
здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.
Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:
•
проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та
забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх
професійних обов’язків;
•
обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні
НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і
використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для
подолання наслідків НС;
•
розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних)
заходів цивільного захисту;
•
інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у
НС.
•
забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги
та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;
•
оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і
виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;
Форми контролю: залік
Навчальна дисципліна: КІТ в освіті і науці.
Статус: Варіативна
Рік 5, семестр 2.
Анотація. Мета — формування у магістрів системи знань, умінь і навичок, фахових
компетентностей, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій
у навчальній та майбутній професійній діяльності. Завдання: оволодіння методичними
знаннями та уміннями щодо організації та управління науковими дослідженнями та
інноваційними розробками; вміння магістрантів опановувати методи аналізу інноваційних
процесів; сприяння формуванню навичок мислення високого рівня та навичок критичного
мислення у процесі створення інноваційних проектів; вміння використовувати методи
проектної технології у навчальному процесі школи та ВНЗ з використанням ІКТ. Зміст
дисципліни: Соціальна інноватика. Основні поняття соціальної інноватики. Інновація.
Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Види інновацій. Фази життєвого циклу
інновації. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний проект та
його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. Інноваційний
потенціал проекту.Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній
практиці. Сучасні інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані технології
навчання. Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 та хмарні
технології в інноваційному проекті. Критерії оцінювання інноваційного проекту.
Портфоліо інноваційного проекту. Маркетинг інноваційних проектів. Форми та методи
навчання: лекції, лабораторні заняття, інтерактивні методи навчання, проектні технології,
тренінги, портфоліо.

Форми контролю: залік
Предмет: Ділова іноземна мова – англійська (магістратура)
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 5-6 семестри
Анотація. оволодіння такими рівнями мовленнєвої, лінгвістичної (лексична,
граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна), соціокультурної та
професійної іншомовних компетенцій, які дозволяють правильно оформляти необхідні
ділові папери для працевлаштування чи навчання за кордоном, вести наукову дискусію,
робити доповідь з теми власного наукового дослідження та обговорювати питання, що
стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами; формування
навичок оформлення резюме, супровідного листа, листа-рекомендації, форми заяви тощо,
анотування та реферування прочитаного матеріалу.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Методологія наукових досліджень
Статус: Нормативна
Рік, семестр: магістратура, 2 семестр
Анотація. Оволодіння науковими методами і прийомами організації науководослідницької роботи та практичними навичками щодо їх застосування в роботі,
використання творчого потенціалу студентів для вирішення актуальних питань у різних
сферах наукової та практичної роботи; оволодіння теоретичними основами дослідження,
його основними етапами проведення та інформаційного забезпечення науково-дослідної
діяльності; оформлення результатів наукових досліджень та їх оприлюднення, визначення
ефективності наукових досліджень; проведення дослідження на науковому рівні у вигляді
магістерської роботи, написання відгуку, рецензії та анотації, створення наукового твору.
Форми контролю: залік
Предмет: Психологія вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація. Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у майбутніх
науковців і викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння психологічних
проблем становлення особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого
навчального закладу. Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання про:
психологічні особливості студентського віку та студентської групи; закономірності
професійного становлення фахівця з вищою освітою; психологічні аспекти організації
учбової діяльності та виховання студентів; психологію професійно-педагогічної взаємодії
у системі «викладач-студент»; психологічні характеристики особистості та професійнопедагогічної діяльності викладача вищої школи. У результаті вивчення курсу студенти
повинні вміти: застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності та
вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науковопедагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами,
конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі
студентами.
Форми контролю: залік.

Предмет: Філософія науки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр
Анотація. «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення
сутності, структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних
проблем наукового знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності
наукового пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного
виробництва і соціального інституту; ознайомити із загальними закономірностями
розвитку науки, її структурою, рівнями, методологією і методами наукового пізнання;
формувати у магістрантів практичні вміння та навики науково-дослідної роботи.
Форма контролю: іспит
Предмет: Менеджмент в освіті
Статус: Нормативна
Рік, семестр: магістратура, 10 семестр
Анотація. Формування знань з вибору нових форм і методів управління; ознайомити
із основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; визначення
змісту навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності закладу та
установи освіти; особливості підготовки менеджера освіти. Формування вмінь:
прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати роботу закладу, установи,
ефективно організовувати роботу підлеглих, розробляти методики контролю за станом
діяльності, розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, працювати над
підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).
Форми контролю: залік
Навчальна дисципліна: Правові основи діяльності вищих навчальних закладів
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета – поглиблення і розширення знань студентів про правові аспекти
діяльності вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти.
Завдання навчальної дисципліни: сформувати знання про особливості законодавчого
регулювання системи вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері
вищої освіти; сформувати знання про механізми забезпечення якості вищої освіти,
зокрема про сутність і роль державних стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями
щодо законодавчої бази прийому до вищих навчальних закладів та працевлаштування
випускників, регулювання.
Форми контролю: залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни:
Предмет: Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищій школі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: магістратура, 2 семестр

Анотація. Курс “Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищій
школі” має на меті підготувати майбутніх педагогів до викладання предметів
суспільствознавчого циклу у вищому навчальному закладі (ВНЗ), забезпечити реалізацію
теоретичного і методичного потенціалу всіх складових освітньої галузі
“Суспільствознавство”; сформувати у магістрантів знання про концептуальні підходи до
методики викладання суспільствознавчих дисциплін у вищій школі, їх структуру та зміст;
визначити дидактичні особливості підготовки до викладання суспільствознавчих
дисциплін на засадах сучасної педагогічної інноватики; дослідити традиційні й
альтернативні форми проведення навчальних занять в контексті сучасних інноваційних
технологій та систем навчання; ознайомити із особливостями організації самостійної та
індивідуальної роботи студентів з предметів циклу; проаналізувати систему контролю та
оцінювання навчальних досягнень студентів при вивченні суспільствознавчих дисциплін;
розвивати педагогічну майстерність майбутніх майбутніх викладачів ВНЗ.
Курс передбачає формування у студентів уміння складати індивідуальний план
роботи та навчальну програму з предмету відповідно до вимог Кредитно-трансферної
системи навчання; формулювати тематику лекційних і семінарських занять; розробляти
структуру занять та продумувати методику їх проведення відповідно до сучасних вимог;
організаційно визначати і практично реалізовувати основні структурні елементи
лекційних та семінарських занять; вірно обирати і використовувати на практиці сучасні
засоби та технології навчання; використовувати в практичній діяльності інформаційноінструктивні документи, методичні рекомендації, передовий педагогічний досвід,
авторські програми, методичні концепції, результати науково-методичних досліджень як
еталон для формування власного методичного стилю роботи та досягнення оптимальних
результатів своєї професійної діяльності.
Форми контролю: залік
Предмет: Актуальні проблеми міжнародних відносин і політика незалежної України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр
Анотація. Формування знань про специфіку актуальних проблем міжнародних
відносин і політику незалежної України як особливого напряму державної і суспільної
діяльності, розгляд теоретико-концептуальних основ зовнішньої політики України,
дослідження історичного розвитку її зовнішньополітичної діяльності, аналіз сучасного
стану зовнішньої політики суверенної України, проблем забезпечення її національних
інтересів у сучасних міжнародних відносинах;
показати методологічну роль актуальних проблем міжнародних відносин і політику
незалежної України у розумінні особливостей сучасності; ознайомити з поступом
актуальних проблем міжнародних відносин і політику незалежної України як навчальної
дисципліни; засвоєння теоретико-концептуальних основ дослідження шляхів, методів та
засобів формування зовнішньої політики України; формування цілісного уявлення про
напрями, принципи та зміст зовнішньої політики України на різних етапах її розвитку;
становлення цілісного уявлення про розбудову відносин співробітництва України з
іншими державами, міжнародними та регіональними організаціями; виявлення проблем та
перспектив участі України у багатосторонніх відносинах та інтеграційних процесах;
сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ і проблем міжнародних відносин і політику незалежної України з

метою формування науково-теоретичних, правових, методичних і організаційних засад
розуміння міжнародних відносин і ролі України в них.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
співвідносити актуальні проблеми міжнародних відносин з політикою незалежної
України; пов’язати сучасні міжнародні проблеми з адекватними діями українського
політикуму; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості
неможлива без прилучення до актуальних проблем міжнародних відносин і політики
незалежної України; працювати з текстами міжнародних угод; здійснювати їх
інтерпретацію, давати пояснення й оцінку тих чи інших подій з позиції сьогодення;
Форми контролю: екзамен
Предмет: Сучасна Європа: політичні та цивілізаційні процеси
Статус: нормативна
Рік, семестр: магістри історики, 5 рік, 10 семестр.
Анотація. Дослідження магістрами історичного факультету сучасних проблем
європейського розвитку. Вивчити питання культурно-історичної ідентичності Європи в
контексті
світового
цивілізаційного
процесу.
Європоцентризм
і
криза
мультикультуралізму. Розглянути особливості європейських цінностей в сфері політики,
економіки, мистецтва, релігійних та правових традицій. Сучасні європейські парадигми
сімейних відносин, гендерних процесів, фемінізму та моралі, технократизму, модерного
мистецтва та масової культури.
Форма контролю: залік.
Предмет: Національно-культурний рух українців Західної України (друга половина
ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: магістратура, 1 семестр
Анотація. Формування знань про особливості національно-культурного руху
українців Західної України (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.); показати
методологічну роль курсу в розумінні особливостей розвитку зазначеного періоду з
позиції аналізу особистостей, ідей, поглядів і думок діячів національно-культурного руху;
сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ національно-культурного руху з метою вияву світоглядних
орієнтацій і компетенцій у сфері національно-культурного руху українців Західної
України; виховання потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в
процесі опанування цінностями національної культури; розкрити специфіку предмету як
важливої форми поступу національно-культурного руху; показати методологічну роль
національно-культурного руху українців Західної України (друга половина ХІХ – 30-ті рр.
ХХ ст.) у розумінні особливостей культурно-історичної епохи; ознайомити з ідеями її
поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення,
самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
співвідносити національно-культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати
загальноісторичні та проблеми з проблемами національно-культурного руху; сформувати
власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до
здобутків національно-культурного руху українців Західної України (друга половина ХІХ

– 30-ті рр. ХХ ст.); працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію,
пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Форми контролю: залік
Предмет: Проблеми методології та джерелознавства історії
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: магістратура, 1 семестр
Анотація. Формування знань про особливості самостійного наукового дослідження
на рівні сучасних проблем та шляхів їх розв’язання, оволодіння методологічною
термінологією, сучасними історичними концепціями та теоріями; збагачення наукового
досвіду студентів; опанування студентами практичними уміннями та навичками;
формування комплексу наукових компетенцій, що забезпечують здатність керуватися
набутими знаннями та вміннями у самостійній науковій діяльності; усвідомлення
студентами зв’язків науки з природним, соціальним і культурним середовищем
життєдіяльності людини; виховання культури наукового спілкування через оволодіння
методологічною термінологією, сучасними історичними концепціями та теоріями.
Формування вмінь: про основні поняття з проблем методології наукових досліджень
та джерелознавства історії; місце та роль даної дисципліни у системі наукової підготовки
фахівців; теоретико-методологічні засади дослідження наукових досліджень та
джерелознавства історії; про основні сучасні історичні концепції та теорії; аналізувати
особливості культурно-історичних епох з позицій методології наукових досліджень;
проводити порівняння розвитку окремих історичних епох із сьогоденням; прогнозувати
тенденції подальшого історичного розвитку з урахування історичних закономірностей;
виявляти й опрацьовувати джерела для написання наукової роботи, їх класифікувати та
давати їм науковий аналіз; на основі сукупності знань аналізувати взаємодію внутрішніх і
зовнішніх чинників у джерелознавчій науці.
Форми контролю: залік
Предмет: Історія Церкви в Україні
Статус дисципліни: за вибором
Рік: 5 (магістратура), семестр: 9
Анотація. Мета курсу: ознайомити слухачів магістратури з історією релігійних
організацій київської традиції в Україні; з’ясувати місце і роль церковних організацій у
суспільному житті від хрещення Київської Русі до сучасного періоду; особливості
організації та канонічного статусу церков в Україні; участь і вплив на суспільно-політичні
та націотворчі процеси; специфіку державно-церковних відносин в різні періоди
української історії; поглибити знання з історії церковних організацій в Україні, їх впливу
на суспільно-політичні процеси; сформувати історичний мінімум знань про зміст і
напрями діяльності церков.
Завдання: сформувати у студентів цілісне уявлення про характер діяльності, роль і
значення Церкви в українській історії та сучасний період; особливості канонічної
організації УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: відмінності
київського християнства від візантійського і московського; особливості інституційного
статусу церков київської традиції; причини, якими керувалися уряди держав у різні

періоди історії, підтримуючи або переслідуючи українські церкви; особливості впливу і
участі церковних організацій у суспільно-політичному житті;
вміти: формувати власну позицію щодо місця і ролі церковних організацій в
суспільно-політичному житті України в різні періоди її історії;
розрізняти особливості і спрямованість конфесійної діяльності різних релігійних
організацій з метою адекватної оцінки заходів, спрямованих на відродження духовної
культури української нації, націотворчі процеси, суспільний діалог.
Форма контролю: залік
Предмет: Історія світової та вітчизняної філософії
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5-й рік навчання, 9 семестр
Анотація. Формування знань та уявлень про історико-філософський процес не як
життєописання окремих представників, а як зв‘язок часів, епох, спадкоємність ідей;
показати поліфонічне буття філософії, історію філософії представити відкритою системою
спілкування – як філософів, так і проявів філософії в культурі.
Сприяти формуванню в студентів здатності аналізувати, робити самостійні
висновки, дискутувати.
Формування вмінь працювати з філософськими текстами, інтерпретувати їх;
орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях, які потребують власних зусиль і оцінок.
Форма контролю: залік.
Навчальна дисципліна: Економічна історія світу і України
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета – поглиблення і розширення знань студентів про історикоекономічні аспекти України і світу; ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку в
історичному та економічному аспектах. Завдання: сформувати систему знань з
економічної історії, її цілісне бачення, вміння на основі історико-економічних методів
проаналізувати, оцінити і порівняти закономірності, процеси і явища економічного життя
суспільства в його історичному, альтернативному (багатоваріантному) розвитку, з’ясувати
зв’язок нинішніх економіко-соціальних проблем та їх історичних аналогів, економічної
політики з господарським досвідом попередніх поколінь, поглибити знання з економічної
теорії, сформувати принципи економічного мислення. Адекватно оцінюючи
нагромаджений в історії господарський досвід, проаналізувати сучасну економічну
ситуацію і прийняти обґрунтовані рішення.
Форма контролю: залік.
Предмет: Історія державного управління в Україні
Статус: дисципліна за вибором
Рік, семестр: магістратура, 1 семестр
Анотація. Курс «історія державного управління в Україні» присвячений вивченню
розвитку державотворчих процесів на території нашої країни, формуванню різних
моделей державного управління, впливу системи управління на суспільно-політичні,
соціально-економічні та етно-культурні процеси.
Метою курсу є поглиблення вивчення державного управління українських земель в

різні історичні періоди залежно від перебування українських земель у складі тієї чи іншої
країни; в поглибленому вивченні державного управління українських земель. Формування
вмінь: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між моделями державного управління
та соціально-економічним, національно-культурним розвитком суспільства; виявляти
основні тенденції в розвитку державності та державного управління в Україні.
Форма контролю: залік.
Предмет: Історія української політичної думки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр
Анотація. Формування знань про історію політичної думки в Україні;
висвітлюються основні віхи становлення і розвитку ідей національної державності,
демократії та місця людини в політиці; обґрунтовуються значення вивчення історії
політичної думки в Україні в державотворенні сьогодні.
Формування вмінь: вироблення практичних вмінь і навичок аналізу сучасних
політичних процесів в Україні, особливо тих, які стосуються царини розбудови сучасної
української держави; формування на основі системного, трансформаційного,
структуралістського та компоративного підходу, еволюційного сприйняття української
національної ідеї через осмислення її суті, змісту і структури, як концентрованого виразу
української політичної думки різних часів; усвідомлення детермінуючих та
системотворчих чинників становлення як конкретних теорії української політичної думки,
так і її в цілому на конкретних етапах історичного розвитку;
Форми контролю: іспит
Дисципліни за вибором студента:
Предмет: Цивілізації в історії людства
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: магістратура, 2 семестр.
Анотація. Метою викладання спецкурсу “Цивілізації в історії людства” є
комплексне вивчення закономірностей розвитку країн та народів світу від найдавніших
часів до наших днів, що передбачає ознайомлення з перед цивілізаційною історією
людства, періодом давніх світових цивілізацій, західноєвропейською середньовічною
цивілізацією та іншими цивілізаціями світу в означений період.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивілізації в історії людства” є:
аналіз джерел, літератури та методів дослідження; розуміння визначальних та
специфічних в процесі створення та існування світових цивілізацій; характеристика
основних напрямків розвитку людства; розкриття механізмів вирішення основних
проблем у розвитку світових цивілізацій; вивчення понятійного та категоріального
апарату.
Форми контролю: залік
Предмет: Сучасні теорії нації і націоналізму
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: магістратура, 2 семестр.

Анотація. Курс передбачає виклад еволюції теоретичних уявлень про феномени
нації та націоналізму в західному та українському суспільствознавстві. Головна увага
зосереджена на аналізі сучасного стану націологічних студій та їх практичного
застосування до аналізу відповідних суспільних процесів у світі та Україні. Показано
особливості примордіалістських, переніалістських та модерністських підходів та їх
наукова критика. Студент повинен не лише оволодіти теоретичними знаннями, але й
вміти сформувати власне критичне відношення до означених феноменів; повинен вміти
працювати з сучасними націологічними текстами, давати їм власну інтерпретацію та
оцінку.
Форми контролю: залік.
Предмет: Генеза й історичний розвиток грушевськознавства
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: магістратура, 2 семестр
Анотація. Курс передбачає вивчення життя, діяльності й творчої спадщини Михайла
Грушевського, з’ясування його значення в українській та світовій історії й науці,
теоретичне засвоєння праць, присвячених ученому та його добі. Після вивчення
навчальної дисципліни студент повинен уміти: демонструвати наукове розуміння і знання
методологічних проблем грушевськознавства, історіографії та джерельної бази
дисципліни, життєдіяльності й творчих ідей Михайла Грушевського; ефективно
використовувати знання з грушевськознавства у практичній діяльності вчителя історії;
творчо застосовувати теоретичні знання при оцінці процесів національно-державного та
культурно-духовного відродження української нації у XXI ст.; підібрати та
систематизувати дидактичні матеріали з грушевськознавства; вести екскурсії у музеях
відповідного профілю.
Форми контролю: залік
Предмет: Організація обліку та методика охорони пам’яток історії та культури
Статус: вибіркова
Рік: 5, семестр: 2
Анотація. Навчальний курс «Організація обліку та методика охорони пам’яток
історії та культури» – важлива складова частина підготовки кваліфікованих спеціалістівісториків. Він передбачає знайомство студентів із структурою та основними принципами і
правовим забезпеченням охорони культурної спадщини в Україні, ознайомлення з
об’єктами культурної спадщини світового, державного та місцевого значення.
Метою навчального курсу є формування у студентів-істориків усвідомленого
розуміння закономірностей генезису та функціонування об’єктів культурної спадщини,
принципів організації їх обліку, оволодіння методами та методикою охорони пам’яток
історії та культури.
Завданням курсу є формування необхідних для здійснення професійної діяльності
стійких теоретичних знань з основ пам’яткознавства, формування компетенцій шляхом
оволодіння сучасними методами організації та набування практичних навичок
пам’яткоохоронної роботи, а також популяризації культурних надбань України та рідного
краю.
У результаті вивчення та засвоєння даного курсу студент повинен:

знати: принципи, методи, структуру охорони культурної спадщини, історію
виникнення та розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні та за кордоном, її місце і
роль у розвитку суспільства, сучасні вимоги до організації обліку та порядок здійснення,
методику охорони пам’яток історії та культури, можливості та порядок використання
об’єктів культурної спадщини.
вміти: володіти уміннями та навичками пам’яткоохоронних досліджень,
нормативними документами та іншою документацією, передбаченою завданнями та
вимогами справи охорони об’єктів культурної спадщини, зокрема пам’яток (насамперед
складання наукового паспорту, ведення облікової картки об’єкту, заповнення та ведення
іншої облікової документації), проведення тематичних досліджень, екскурсій місцями
пам’ятних подій та розташування пам’яток історії та культури.
Вивчення курсу повинно допомогти студентам навчитися логічно і історично
мислити, робити аргументовані висновки, користуватися довідковим апаратом,
виконувати заходи з охорони пам’яток, зокрема й управлінські функції у галузі охорони
культурної спадщини.
Форма контролю: залік
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Фахівці зі спеціальності «Історія» повинні відповідати наступним кваліфікаційним
вимогам:
Володіти знаннями про основні теорії історичного розвитку, методологію історичної
науки, періодизацію.
Володіти знаннями щодо сучасних методів історичних досліджень. Вміти відбирати
й застосовувати найоптимальніші методи досліджень.
Володіти знаннями про види, форми та джерела інформації Володіти науковими
принципами аналізу інформації.
Спроможність постійно оволодівати новими знаннями, знатись на проблемах
інформації інших галузей наукового знання.
Володіти навичками історіографічного й джерелознавчого аналізу. Володіти
прийомами застосування знань інших дисциплін.
Володіти нормативними знаннями.
Володіти методами пошуку нових форм дослідження.
Володіти методологією дослідження.
Володіти методикою викладання навчальних дисциплін.
Володіти методологією викладання предмету.
Володіти знаннями навчального предмету на сучасному науковому рівні.
Володіти методикою викладання у вищому навчальному закладі Володіти знаннями
фундаментальних історичних дисциплін
Володіти методами аналізу й синтезу.
Володіти системними знаннями.
Володіти мовно-логічними навичками.
Мати знання з соціолінгвістики та соціопсихології.
Володіти методами збору інформації стосовно конкретних осіб, організацій,
дотримуючись при цьому чинного законодавства з прав людини.

Мати знання щодо особливостей та принципів діяльності конкретної організації,
історії її створення, внутрішньої структури, методів залучення нових членів.
Цілеспрямовано набувати знання з історії конкретних соціально-політичних явищ.
Володіти інформацією щодо діяльності конкретних політиків, інших зацікавлених у
певній формі, напрямі розгортання процесу.
Визначити схему загальносуспільних відносин в площині аналізу тенденцій, що
сприяють або гальмують процес.
Володіння організаційними знаннями і навичками.
Володіння знаннями про форми і методи поширення наукової інформації.
Практичні навички, вивчення досвіду інших дослідників.
Установка на безперервність контактів з особами - носіями нових методик
викладання предмету.
Установка на безперервність самостійного поповнення конкретної історичної та
поточної професійної інформації.
Наявність критеріїв професійного рівня виконання роботи.
Установка на безперервне засвоєння професійної інформації. Володіння
філософським рівнем розуміння прогресу та регресу у суспільно-політичних процесах.
Володіння методиками та методологією проведення позапланових занять.
Усвідомлення логіки підпорядкування конкретних питань загальним проблемам.
Установка на дотримання норм моралі та поведінки даного суспільства.
Вміння розробляти самостійні теоретичні моделі й концепції
Поінформованість з приводу правил поведінки, що визначають відносини в установі,
організації, групі.
Володіти уявленнями щодо традицій та психології міжособистісних відносин в
межах установи, соціальної групи тощо.
Спроможність на рівні попереднього теоретичного аналізу передбачити можливі
перешкоди зі сторони зацікавлених у результатах дослідження осіб. Володіння
порівняльними методами аналізу.
Неухильне дотримання усіх статей та положень Конституції України.
Неухильне дотримання норм професійності
Установка на постійний самоаналіз з метою уникнення помилок та переоцінки
власних можливостей.
Неухильне дотримання методики викладання і організації навчального процесу.

ГЛОСАРІЙ
Археологія – це наука, яка вивчає розвиток людства з часу його виникнення й до
часу формування національних держав, – від епохи палеоліту до пізнього середньовіччя, –
на базі, переважно, речових джерел – пам’яток археології (поселень, виробничих об’єктів,
поховань, культових споруд, тощо).
Боністика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає паперові грошові знаки як
історичне джерело.
Бонапартизм – термін, що вживався для визначення військових диктатур Наполеона
Бонапарта і Луї Бонапарта. Виникнення бонапартизму було реакцією на крайнощі процесу
лібералізації суспільного життя. Бонапартизм заснований на визнанні доцільності
обмеження політичного лібералізму, у тому числі політичних партій, рухів. Авторитарна
диктатура, що діяла в інтересах нації, розглядалася як найкращий гарант індивідуальних
соціальних прав та економічних свобод, громадянського миру. У політичній традиції
бонапартизм трактується як лавірування між інтересами окремих соціально-політичних
груп і класів.
Бюргерство – 1) всі жителі західноєвропейського середньовічного міста; 2)
історико-культурний термін, що вживається для позначення ділових і інтелігентських
прошарків населення середньовічного міста (торгівці, ремісники, лихварі, нотаріуси,
художники тощо), в середовищі яких зароджувались ранньобуржуазні відносини,
гуманістичний і протестантський світогляд, культура Ренесансу і рух Реформації.
Велике князівство Литовське – держава, що виникла на початку ХІІІ ст.,
проіснувала до 1569 р. (т. зв. Люблінської унії). До складу князівства входили, крім
литовських, українські та білоруські землі.
Версальсько-Вашингтонська система – світовий порядок встановлений
державами-переможцями головним чином Великобританією, США, Францією після
Першої світової війни, була розрахована на закріплення після воєнного переділу світу і
спрямована не тільки переможених держав, але і проти національного визвольного руху
колоніях і залежних країнах.
Галицько-Волинське князівство – назва держави, утвореної в 1199 р. внаслідок
об’єднання Волинським князем Романом Мстиславичем Галицького та Волинського
князівств.
Галицько-Руська Матиця – просвітнє, літературно-видавниче товариство,
утворене в 1848 р. з ініціативи Головної руської ради для пропагування освіти, розвитку
літератури і мистецтва на території Східної Галичини.
Геральдика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає герби як історичне
джерело.
Демос – в Стародавній Греції вільне населення, що володіло громадянськими
правами (на відміну від метеків, періеків, рабів). З кінця V–IV ст. до н.е. демосом
називають бідні верстви (переважно міського) населення.
Деспотія – форма державного правління, за якої вся верховна державна влада
(законодавча, виконавча і судова) сконцентрована в руках спадкоємного правителя або
вузької групи осіб, не обмежених законом, які, спираючись на складний військовобюрократичний апарат, свавільно розпоряджаються долею своїх підданих.
Джерело історичне – носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку
природи і суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людської діяльності.

Задунайська Січ – організація колишніх запорізьких козаків, які після зруйнування
в 1776 р. російським царатом Запорізької Січі, переселилися на територію підвладну
Туреччині і тут у 1776 р. в гирлі Дунаю організували першу Запорізьку Січ, яка ще відома
під назвою Усть-Дунайської. Проіснувала до 1828 р.
Запорізька Січ – військово-політична організація
українського козацтва,
укріплений козацький табір за дніпровськими порогами, військово-адміністративний
центр Війська-Запорізького Низового. Вважають, що перша Запорізька Січ була заснована
Дмитром Вишневецьким в 1556 р. на о. Мала Хортиця.
Західно-Українська Народна Республіка – українська держава, що фактично
існувала протягом 1918–1919 рр., на території Західної України зі столицею у Львові.
Імперіалізм – період в історії індустріального суспільства (70-ті рр. XIX ст. – 20-ті
рр. XX ст.), безпосередньо пов’язаний із існуванням особливої моделі монополістичного
капіталізму. Як термін імперіалізм (від лат. imperium – влада, панування) вживають для
означення політики або практики поширення впливу чи контролю однієї держави на інші,
слабші чи менш розвинені.
Інвеститура – 1) світська: символічний акт, церемонія введення васала у володіння
феодом за допомогою вручення васалу предмету (кільце, ціпок, рукавички, прапор, жменя
землі, пучок соломи), що символізував нерухоме майно або право на нього; 2. церковна –
призначення і церемонія введення єпископа або абата в посаду.
Індустріалізація в СРСР – комплекс заходів з прискореного розвитку
промисловості, вжитих ВКП(б) у період другої половини 20-х до кінця 30-х рр.
Проголошена як партійний курс XIV з'їздом ВКП(б) (1925 р.).
Історизм – принцип мислення і дослідження, що передбачає розгляд усіх предметів і
явищ у їх розвитку, або в їх історії; з'ясування того, як вони виникли, змінювалися і стали
цьогорічними.
Карпатська Україна (до 26 жовтня 1938 р. Підкарпатська Русь) – автономна
республіка у складі Чехословаччини в 1938–1939 рр.; Українська незалежна держава у
Закарпатті в березні 1939 р.
Київська Русь – назва давньоруської феодальної держави з центром у Києві, яка
виникла на рубежі VІІІ – ІХ ст. внаслідок об’єднання східнослов’янських племен
(племінних князівств) і охоплювала територію в період її найбільшої могутності від
Карпат до Волги, від Балтики і до Чорного моря.
Колективізація – створення великих колективних господарств на основі селянських
дворів. Найрадикальніше колективізація відбувалася у сільській місцевості, де вона
нагадувала війну режиму проти селянства. Історики називають колективізацію однією з
причин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.
Консерватизм – визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, що
спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті. Для
консерватизму характерні прихильність до існуючих та установлених соціальних систем і
норм, «скептичне» сприйняття ідей рівності людей, неприйняття революцій та
радикальних реформ, обстоювання еволюційного органічного, максимально повільного
розвитку
Культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх
поколінь об'єктів культурної спадщини. Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на
території України, охороняються державою. Охорона об'єктів культурної спадщини є

одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Маґдебурзьке право – середньовічне міське право, за яким місто звільнялося від
управління і суду великих землевласників та створювало власні органи місцевого
самоврядування. Виникло в ХІІІ ст. у м. Магдебург (Німеччина).
Макіавелізм – термін, що позначає політику, яка нехтує нормами моралі.
Пов’язаний з іменем італійського політичного мислителя, громадського діяча і
письменника Нікколо Макіавеллі 1469–1527 рр., який вважав головною причиною лиха
Італії її політичну роз’єднаність, подолати яку здатна лише сильна державна влада
(«Государ» та інші праці). Ради зміцнення держави вважав дозволеними будь-які засоби.
Методологія історії – наука про способи пізнання; теоретичне узагальнення
конкретно-історичного дослідження у вигляді методів, принципів, науково-історичних
понять тощо.
Метрологія – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає розвиток систем мір, що
існували в минулому, встановлення реального обсягу мір, розгляд їх кількісного
співвідношення, відповідності сучасним метричних вимірам.
Модернізація – термін, що характеризує різні аспекти переходу від традиційного до
індустріального суспільства. Процес модернізації мав комплексний характер й полягав у
формуванні капіталістичної системи суспільного виробництва, заснованої на
індустріальній технології й приватному підприємництві, розширеному виробництві й
переході від разового багатства до капіталу, поширенні адекватних форм виробничого й
особистого споживання, домінуванні класової форми соціальної стратифікації, утворенні
ліберально-демократичної
державно-правової
системи,
зростанні
урбанізації,
секуляризації й раціоналізації суспільної свідомості.
Музеєзнавство (музеологія) – це наукова дисципліна, що вивчає історію та
закономірності розвитку музеїв, їхні суспільні функції, питання теорії і методики музейної
справи, тобто внутрішню організацію, систему наукового комплектування музейних
фондів, документування й зберігання колекцій, а також методики побудови музейних
експозицій, виставок, різних видів і форм науково-освітньої діяльності музеїв.
Народовці – суспільно-політична течія серед молодої західноукраїнської
інтелігенції ліберального напрямку, що виникла в 60-х роках ХІХ ст. у Галичині, на
Буковині та Закарпатті. Проводила культурно-освітницьку роботу, організувала
Товариство імені Шевченка у Львові (1873 р.), українські інституції «Просвіта», «Руська
Бесіда» та ін. 1899 р. народовці з частиною радикалів організували Українську
національно-демократичну партію, яка відіграла основну роль в уряді ЗУНР. З 1919 р. ця
партія стала називатися «Українська трудова партія». 1925 р. ввійшла до Українського
національно-демократичного об'єднання (УНДО).
Національна ідея – акумулятор прогресивних національних програм, політичних
ідей, гасел, цінностей, рушій національного прогресу, основа національно-визвольних
рухів, національної самосуверенізації.
Націонал-комунізм – національно орієнтований напрям у комуністичному русі, що
виник 1917–1920 рр. серед частини бездержавних народів колишньої Російської імперії.
Його прибічники вважали, що створення комуністичної економіки приведе до знищення
як соціального, так і національного гноблення. Водночас вони вважали, що комунізм
потрібно не уніфікувати за російським зразком, а пристосовувати до специфічних
національних умов.

Нова економічна політика (НЕП) – економічна політика, яка проводилася
в Радянських республіках починаючи з 1921 р. Нова економічна політика мала на меті
відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.
Нумізматика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає монети, монетне
виробництво, історію грошового обігу та техніку монетної справи, методи їх
використання як джерела.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) – була створена на основі
підписаної у Вашингтоні 4 квітня 1949 р. угоди. Договір безстроковий, однак
передбачається можливість виходу з нього будь-якого учасника після закінчення 20річного терміну і через рік після його заяви про денонсацію договору.
Палеографія – спеціальна історична дисципліна, що вивчає стародавню писемність,
її еволюцію, характерні особливості, зовнішні ознаки рукописних пам'яток.
Пацифікація у Галичині – репресивна акція, проведена польською владою у
вересні-листопаді 1930 р. проти українського цивільного населення Галичини.
Перша світова війна – глобальний воєнний конфлікт, який відбувався перш за все
в Європі між 1914 р. і 1918 р. Під час неї загинуло понад дев'ять мільйонів солдат і
цивільних жителів
План Маршалла – економічна програма допомоги країнам Європи для
«відновлення і розвитку», запропонована 5 червня 1947 р. Держсекретарем США
Джорджем Маршаллом (1880–1959 рр.) для підтримки слабких європейських економік.
Поліс – місто-держава, колектив громадян, що володів правом верховної власності
на землю і усвідомлював свою єдність перед лицем рабів, негромадян (метеків) і іноземців
(варварів).
Принципат – у Стародавньому Римі специфічна форма монархії, за якої формально
зберігаються республіканські установи.
Промислова революція – перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до
великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у
другій половині XVIII ст. і впродовж XIX ст. поширився на інші країни Європи, США та
Японію. Важливою складовою промислової революції було впровадження у виробництво
і транспорт робочих машин і механізмів, які замінили ручну працю людей.
Рабство – система суспільних взаємин, де людина є власністю іншої людини (пана,
рабовласника, хазяїна), общини або держави.
Рейхскомісаріат «Україна» – адміністративна одиниця нацистського окупаційного
режиму в роки Другої світової війни.
Слов’яни – велика група споріднених за мовою та культурою індоєвропейських
народів, що живуть у Східній і Центральній Європі та утворюють три гілки:
східнослов’янську (українці, білоруси, росіяни), західнослов’янську (поляки, кашуби,
чехи, словаки, лужичани), південнослов’янську (серби, болгари, хорвати, словенці,
боснійці, македонці, чорногорці).
Соціалізм – ідеологія, що ставить за мету досягнення загальної справедливості
через відсутність експлуатації; загальну соціальну рівність; передбачає побудову
суспільства без бідних і багатих, досягнення однакових умов праці, заробітної плати,
можливостей в освіті, охороні здоров'я; сповідує рівність політичних прав і свобод.
Сфрагістика (сігіллографія) – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає печатки
як історичне джерело.

Теократія – державний устрій, за якого верховним правителем держави вважається
саме божество, що виражає свою волю за посередництвом особливо до того призначених
осіб, тобто жрецького стану або духівництва.
Теорія історії – галузь загальних уявлень про історію в цілому (загальноісторична
теорія) або про якісь інші процеси і явища (маркова теорія, теорія манора, норманська
теорія тощо); найвищий рівень історичного пізнання, коли узагальнюються конкретноісторичні події.
Українська Народна Республіка – українська держава, що існувала в 1917–1920 рр.
на території Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві.
Універсали Української Центральної Ради – державно-політичні акти, грамотипрокламації, які видавала Українська Центральна Рада для широкого загалу. Всього УЦР
видала 4 Універсали, які визначили етапи Української держави – від автономної до
самостійної.
Фалеристика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію орденів,
відзнак, медалей, хрестів, виникнення та розвиток нагородної системи, а також відповідні
документи та статистику.
Феодалізм – політична і соціально-економічна система, за якої володіння землею
визначалося особистою відданістю, несенням військової і трудової повинності. Знать
(герцоги, графи, барони) володіла землями, подарованими монархом, і на час війни
постачала йому озброєних воїнів. Рицарі одержували землю від своїх сеньйорів, а залежні
селяни (віллани) жили на землі, що перебувала під юрисдикцією її власника. Єпископів і
абатів наділяли землею світські феодали в обмін на відправлення релігійних обрядів.
Церква також давала релігійну санкцію панівним політичним і соціальним відносинам. В
свою чергу, церква користувалася результатами праці і послугами селянства.
Філософія історії – складова методології; сукупність теоретичних проблем історії.
Вперше термін застосував представник епохи Просвітництва Вольтер (1694–1778 рр.).
Халіфат – форма організації державної влади у мусульманських країнах, коли в
руках правителя зосереджені світські та релігійні функції.
Холодна війна – особлива система міжнародних відносин після Другої світової
війни (друга половина 40-х – початок 90-х рр. ХХ ст.), що характеризується глобальним
ідеологічним, політичним, військовим, науково-технічним, економічним та культурним
протистоянням США та СРСР та очолюваних ними військово-політичних блоків – НАТО
(Північноатлантичного альянсу) та ОВД (Організації Варшавського Договору), яке
поєднувалося з гонкою озброєнь, високим ступенем загрози нової світової війни.
«Холодна війна» як явище світової історії другої половини ХХ століття мала глобальний
багатовекторний вплив на всю післявоєнну історію.
Хрестові походи – походи (1096–1270 рр.) на Близький Схід (у Сірію, Палестину,
Північ ну Африку), організовані західноєвропейськими феодалами і католицькою
церквою під прапором боротьби проти «невірних» (мусульман), звільнення Гробу
Господнього і Святої землі (Палестини).

