
Кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, 
кафедри суспільно-правових дисциплін та 

менеджменту освіти, кафедра географії і методики 
викладання географії  



     
    Перший семестр 

 Глобальні проблеми людства: географічні аспекти 

 Правознавство 

 

 

     Другий семестр 

 Історичні демографічні процеси в Україні 

 Основи промислового та сільськогосподарського виробництва  





   Метою навчальної 
дисципліни  є 
закріплення 
студентами знань з 
проблематики 
глобальних 
проблем людства.  
 



Завдання:  
 опанувати теоретико-

методологічні основи вивчення 
глобальних проблем;  

 методикою їхньої класифікації;  
 навиками географічного аналізу 

глобальних проблем. 
 



 Лоцман Павло Ігорович  

 доцент кафедри географії і 
методики викладання географії  

 кандидат географічних наук 

 доцент 

 наукові інтереси: розробка 
теоретико-методичних основ 
геодезичної зйомки залізничної 
колії; дослідження впливу 
екологічних факторів 
навколишнього середовища на 
здоров’я людини. Розробка 
геоінформаційних засобів 
зйомки місцевості. 

 Е-mail: 
pavellocman45@gmail.com 





Микитюк Світлана Олегівна 

Кандидат педагогічних наук,  
доцент, доцент кафедри  

суспільно-правових дисциплін  
і менеджменту освіти  

вул. Алчевських 29, 3 поверх,  
304 ауд. 

ВИКЛАДАЧ 



Мета вивчення дисципліни «Правознавство» полягає у вивченні 
загальних закономірностей виникнення, розвитку та 
функціонування держави і права, система основних понять 
юриспруденції, а також у вивченні таких важливих питань, як 
структура, форми та механізми діяльності держави і права, 

співвідношення правових систем, сучасні політико-правові 
доктрини тощо. 

 

«Правознавство» - це комплексна юридична дисципліна, яка 
базується на системі наукових знань з різних галузей юридичної 
науки. 





Луценко Марія 
Володимирівна, 

кандидат історичних наук,  
доцент кафедри історії 
України 

наук,  доцент кафедри історії України 

Наукові інтереси – історія 
дворянства Слобожанщини, 
історичні демографічні та 
міграційні процеси, формування 
громадянського суспільства, 
мультикультуралізм. 



 Метою викладання навчальної дисципліни 
«Історичні демографічні процеси в 
Україні» є формування знань головних 
теоретико-методологічних та практичних 
засад історичної демографії, ґрунтуючись 
на здобутки сучасної демографії та 
історії, поглиблене вивчення історичних  
процесів регіонів сучасної України, 
розуміння специфіки розвитку, місця в 
українській історії. 

 



Основні завдання  

сприяти формуванню у студентів наукового світогляду, 

підвищувати їх освітній та культурний рівень; опанування 

міждисциплінарних підходів, звернення до 

регіонознавства, політичної, економічної та географічної 

історії; ознайомлення з історією побуту, родини, 

ментальності, а також феноменом прикордонної культури, 

ознайомлення з елементами загальної демографії;  

виявлення основних етапів вивчення демографічної 

проблематики; формування розуміння історичної 

обумовленості демографічних процесів та важливості 

демографічного чинника в історії; розгляд демографічної 

історії України у європейському та світовому контекстах. 

 



1. Система демографічних знань 

Тема 1.1. Демографія як наука 

Тема 1.2. Джерела вивчення відтворення 

населення 

Тема 1.3.Загальна теорія народонаселення 

Тема 1.4. Історія обліку народонаселення 

Тема 1.5. Міграції і відтворення населення 

Тема 1.6. Історія народонаселення та 

демографічна політика 

Тема 1.7. Родина як об’єкт демографії 

 





ВИКЛАДАЧ 

Муромцева Юлія Ігорівна 

Кандидат економічних наук,  
доцент, доцент кафедри географії  

і методики викладання географії 

вул. Алчевських 29, 3 поверх,  
308 ауд. 



 В умовах швидкого розвитку суспільства та 

постійного негативного впливу на довкілля 

внаслідок людської діяльності набуває актуальності 

впровадження дисципліни «Основи промислового і 

сільськогосподарського виробництва». 



Метою є:  

 формування в студентів екологічних спеціальностей 

комплексу теоретичних знань і практичних вмінь з 

екологічних основ технологічного розвитку базових 

галузей народногосподарського комплексу України. 

 


