
 
Історичні аспекти цивілізаційного 

поступу людства 
 

Кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, 
кафедри суспільно-правових дисциплін та 
менеджменту освіти, кафедра географії і методики 
викладання географії  



Блок дисциплін вільного вибору 
Історичні аспекти цивілізаційного поступу 

людства 
 
 

     
    Перший семестр 

 Права, свободи, обов'язки людини і громадянина (залік) 

 Соціальна історія, ідеології, суспільно-політичні організації в Європі 
(залік) 

 

     Другий семестр 

 Історична географія (залік) 

 Конституційне право України (залік) 





   Мета: 
 ознайомити здобувачів з поняттями «права і свободи 
людини», їх видами, міжнародно-правовими актами 
з прав людини, механізмом захисту прав людини; 
визначити їх роль у житті; 

 показати тісний взаємозв’язок конституційних прав 
та  обов’язків; 

 розвивати вміння аналізувати правові ситуації 
спираючись на статті Загальної декларації прав і 
свобод людини, Конституції  України;   

 формувати повагу до прав і свобод людини, 
розуміння важливості їх дотримання; висловлювати 
судження про значення захисту прав людини; 

  виховувати потребу в правомірній поведінці; 

 виховувати повагу до прав та основних обов'язків 
людини і громадянина та толерантне ставлення до 
оточуючих. 

 



Викладач 

Олійник Олександр Миколайович 

Кандидат юридичних наук,  
доцент, завідуючий кафедрою  
суспільно-правових дисциплін  

і менеджменту освіти  

вул. Алчевських 29, 3 поверх,  
304 ауд. 



Основні теми 

  

1. Що таке права і свободи людини? 

2. Загальна декларація прав людини. 

3. Види  прав  людини. 

4. Конституційні обов’язки громадян 

України. 

5. Механізми захисту прав людини.   



Ідеології, суспільно-політичні 
організації та рухи в Європі  

 



Викладач 

   Беззубенко Аліна 
Володимирівна 

 

кандидат історичних 
наук,доцент кафедри 

всесвітньої історії 

 

вул. Алчевських 29, 3 поверх, 

312 ауд. 
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Мета 
вивчення: 

історичний огляд 
розвитку основних 

суспільно-політичних 
ідеологій країн Європи 

від їх зародження до 
сьогодення та 

втілення їх у життя 
відповідними 

організаціями та 
рухами 



У ході вивчення курсу: 

 досліджуються базові засади, закономірності формування та розвиток  
основних (класичних) політичних ідеологій (лібералізм, консерватизм, 
соціалізм, марксизм, анархізм) як в цілому, від їх зародження, так і 
особливостей їх окремих течій або груп; 
 

 

 

 



У ході вивчення курсу: 

 вивчаються особливості формування та специфічні 
риси некласичних політичних ідеологій (націоналізм, 
фашизм, релігійний фундаменталізм); 

 

 

 

 



У процесі вивчення навчальної 
дисципліни Ви зможете:   

 
 опанувати основними поняттями і термінами, що 

використовуються для характеристики ідеологій;  
 проаналізувати основні джерела, що формують 

теоретичну базу сучасних класичних, некласичних і 
постмодерних ідеологій; 

 познайомитися з теоретико-методологічними 
підходами щодо дослідження ідеологій як 
особливого феномену політичної свідомості та 
суспільно-політичної практики; 

 визначити основні етапи і характерні особливості 
розвитку європейських країн у ХІХ – на початку ХХІ 
ст., історичні традиції їх політичного розвитку; 
 



У процесі вивчення навчальної 
дисципліни Ви зможете:   

 

 розпізнавати ідеологічні конструкції в 
політичних текстах та в інших джерелах 
інформації, аналізувати співвідношення 
ідеологічних установок з реальним 
політичним курсом; 

 характеризувати особливості 
функціонування ідеологічного процесу в 
сучасному суспільстві; 

 визначити специфіку та особливості 
формування ідеології української держави. 

 





Викладач 

Піткевич Валерій 
Валерійович 

кандидат історичних 
наук, доцент 

кафедри географії і 
методики 

викладання 
географії 

вул. Алчевських 29, 3 
поверх, 308 ауд. 



 Метою вивчення навчальної 
дисципліни є знайомство з історичною 
географією як науковою і навчальною 
дисципліною, під час якого 
відбувається свідоме оволодіння 
студентами системою знань із курсу, 
формуються відповідні вміння і 
навички щодо застосування цих знань. 



 Завданням навчальної дисципліни є формування 
наступних умінь: 

 вживати географічну та історичну термінологію; 
логічно викладати основні структури елементи 
курсу;  

 логічно та аргументовано формулювати 
принципи історико-географічних досліджень;  

 застосовувати здобуті знання при аналізі 
історико-географічних регіонів особливостях 
їхнього формування і функціонування; 

  розрізняти складові частини історичної 
географії;  

 обґрунтувати перспективи розвитку історичної 
географії як науки. 





Викладач 

Олійник Олександр Миколайович 

Кандидат юридичних наук,  
доцент, завідуючий кафедрою  
суспільно-правових дисциплін  

і менеджменту освіти  

вул. Алчевських 29, 3 поверх,  
304 ауд. 



     Метою вивчення дисципліни «Конституційне 
право (права людини) (державний устрій)» є 
формування у студентів системи знань, що 
необхідні для розуміння природи і функцій 
конституційного права, змісту основних 
конституційно-правових інститутів, застосування 
конституційного законодавства та процедури 
реалізації конституційно-правових норм. 
Формування знань у сфері державотворення, 
вміння правильно оцінювати конкретні 
конституційно–правові явища, знати та вміти 
правильно застосовувати відповідне 
конституційне законодавство, розуміти 
конституційне законодавство як цілісну, логічно 
побудовану нормативно– правову систему. 



   Основними завданнями вивчення 
дисципліни «Конституційне право 
України (права людини) (державний 
устрій)» є допомога студентам в 
розумінні основних прав і свобод людини 
і громадянина; процедури їх реалізації; 
освоєнні сутності та змісту основних 
засад здійснення державного 
будівництва в Україні та порядку 
утворення і організації діяльності органів 
місцевого самоврядування. 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ 

Знати:  
- основні категорії, поняття та їх визначення,зміст 

предмету «Конституційне право України» як 
галузі права та його структуру, особливості його 
норм та інститутів;  

- основи теорії Конституції та конституціоналізму, 
зміст та систему правового положення особи і 
громадянина в Україні, основи парламентаризму, 
зміст конституційно– правової системи організації 
та функціонування в Україні органів державної 
влади та місцевого самоврядування, основи 
територіальної організації України 



Вміти: 
 – аналізувати зміст Конституції України, Регламенту 

Верховної Ради України, законів, інших 
нормативно-правових актів Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, указів 
Президента та ін.; 

 – характеризувати конституційні інститути, 
здійснювати порівняльний аналіз конституційних 
інститутів в конституційному праві України та 
конституційному праві зарубіжних країн; 

 – розв’язувати ситуативні задачі, складати тести 
(для засвоєння загальнотеоретичних положень); 

 – тлумачити чинне конституційне законодавство. 


