
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

ЛЮДСТВА

для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня



Що ми будемо вивчати?
Теорія та практика масової

інформації та історія розвитку

спічрайтінгу.

Ідеології, суспільно-політичні

організації і рухи в Європі та Україні у

ХІХ – поч. ХХІ ст.:соціальний аспект.

Соціальна антропологія

українського народу та народів світу

рік навчання
 

рік навчання

Усна історія як метод наукового

дослідження та демографічні

процеси в Україні

Інформаціно-комунікаційні PR-

технології

Охорона культурної спадщини

України в контексті історії світової

культури

рік навчання
 

Етнічні меншини в Україні та

історія української діаспори

Етнодемографічні процеси в

середньовічній Європі

Історія держави і права

зарубіжних країн



Теорія та практика масової
інформації та історія розвитку

спічрайтингу

3 семестр
 

кафедра історії України
 

кафедра всесвітньої
історії

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Знайомство зі специфікою масової інформації та
комунікації, видами, технологіями, засобами
масовокомунікативного впливу, сприяти розвитку у
здобувачів вищої розуміння сутності і механізмів
функціонування масової інформації та комунікації.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Знання основних понять масової інформації та
комунікації, теорій, моделей, виді масової інформації
та масової комунікації; аналізувати явища
комунікативного процесу в контексті певних
моделей комунікацій; ознайомлення з засобами,
опанування методами масовокомунікаційного
впливу



Чернікова Інна Володимирівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України,

координатор декана історичного

факультету з виховної роботи

chernikova.hnpu@gmail.com

вул. Алчевських, 29, ауд. 101

mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


Мірошніченко Світлана Валентинівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

miroshnichsvetlana@gmail.com

вул. Алчевських, 29, ауд. 312

mailto:miroshnichsvetlana@gmail.com


Ідеології, суспільно-політичні організації і
рухи в Європі та Україні у ХІХ – поч. ХХІ ст.

 
4 СЕМЕСТР

 

Кафедра історії України

 

Кафедра всесвітньої

історії

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

опанувати основними поняттями і термінами, що

використовуються для характеристики ідеологій;

проаналізувати основні джерела, що формують

теоретичну базу сучасних класичних,

некласичних і постмодерних ідеологій; визначити

основні етапи і характерні особливості розвитку 

 країн у ХІХ – на початку ХХІ ст.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

розпізнавати ідеологічні конструкції в політичних

текстах та в інших джерелах інформації,

аналізувати співвідношення ідеологічних

установок з реальним політичним курсом



доктор історичних наук, доцент,

професор кафедри історії України

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

nikolajenko@meta.ua

вул. Алчевських, 29, каб. 303

Ніколаєнко Ольга Олександрівна

mailto:mashyti21@gmail.com


кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

msttu@ukr.net

вул. Алчевських, 29, каб. 312

Місостов Тотраз Юрійович

mailto:mashyti21@gmail.com


Соціальна антропологія українського народу
та народів світу

4 СЕМЕСТР
 

Кафедра історії України
 

Кафедра всесвітньої
історії

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

здатність виконувати оригінальні дослідження,

досягати наукових результатів, які створюють нові

знання у культурології та дотичних до неї

міждисциплінарних напрямах і суміжнихгалузях; 

 здатність до побудови та аргументованого

представлення культурологічного наративу, що

передбачає глибоке переосмислення наявних та

створення нових знань; 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

ознайомлення здобувачів вищої освіти з

предметом, основними поняттями і методами

антропологічних досліджень, сучасними

науковими підходами і концепціями, змістом

основних напрямів антропологічних досліджень.



доктор історичних наук, доцент,

професор кафедри історії України

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

nikolajenko@meta.ua

вул. Алчевських, 29, каб. 303

Ніколаєнко Ольга Олександрівна

mailto:mashyti21@gmail.com


voroninams@i.ua

вул. Алчевських, 29, каб. 312

Вороніна Марина Сергіївна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

mailto:mashyti21@gmail.com


Усна історія як метод наукового дослідження та
демографічні процеси в Україні

 
5 СЕМЕСТР

 
Кафедра історії

України

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

отримання знань про усну історію як метод наукового

дослідження, про історичну демографію, грунтючись на

здобутки сучасної демографії та історії, поглиблене вивчення

історичних процесів регіонів сучасної України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

вільно володіти базовим категоріально-понятійним
апаратом історичної науки;  оволодіти методикою
інтерв’ювання, транскрибувати та аналізувати текст усного
джерела; працювати з такими специфічними видами
історичних джерел, як ego – джерела, фотографії,
документальні фільми тощо.



кандидат історичних наук, доцент,

в.о. завідувача кафедри історії

України

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

is.martynova2015@gmail.com

вул. Алчевських, 29, каб. 303

Мартинова Ірина Станіславівна

mailto:svemyky@gmail.com


кандидат історичних наук, доцент

кафедри історії України, заступник

декана з навчальної роботи,

координатор з наукової роботи

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

mashyti21@gmail.com

вул. Алчевських, 29, каб. 302

Луценко Марія Володимирівна

mailto:svemyky@gmail.com
mailto:svemyky@gmail.com


Інформаційно-комунікаційні PR-
технології

6 семестр
 

кафедра суспільно-
правових дисциплін та

менеджменту освіти

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

здатність досліджувати актуальні потреби й
очікування виборців, аналізувати сильні й слабкі
сторони конкурентів; уміння готувати рекламні,
агітаційні, інформаційні матеріали та прес-релізи у
ході виборчої кампанії.

отримання здобувачами вищої освіти цілісного
уявлення про роль комунікації в сучасній політиці
та міжнародних відносинах, формування системи
знань про комунікативні технології та їх
ефективність, набуття навичок щодо застосування
комунікативних технологій у міжнародних
відносинах.



Плахтєєва Вікторія Іванівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри суспільно-правових

дисциплін та менеджменту освіти

viplakhtyeyeva@hnpu.edu.uа

вул. Алчевських, 29, каб. 313

mailto:chernikova.hnpu@gmail.com
mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


Охорона культурної спадщини України в
контексті історії світової культури

6 СЕМЕСТР
 

Кафедра історії України
 

Кафедра всесвітньої
історії

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

прослідкувати розвиток європейської культури від

зародження до наших днів, поглибити знання пр 

 явища та людей, які відіграли головну роль у

формуванні європейської культури як формотворчого

елемента ідентичності, отримати уявлення про

основні етапи розвитку світової культури

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

ознайомлення з історико-культурно 

 спадщиною України в контексті історії світової

культури, формування у здобувачів вищої освіти

системних знань про історію вивчення,

збереження та дослідження усіх видів пам’яток

на теренах України вподовж різних історичних

періодів.



доктор історичних наук, професор,

завідувач кафедри всесвітньої

історії

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

lerche555@ukr.net

вул. Алчевських, 29, каб. 312

Рябченко Ольга Леонідівна

mailto:svemyky@gmail.com
mailto:svemyky@gmail.com


Чернікова Інна Володимирівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України,

координатор декана історичного

факультету з виховної роботи

chernikova.hnpu@gmail.com

вул. Алчевських, 29, ауд. 101

mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


Етнічні меншини в Україні та
історія української діаспори

7 семестр
 

кафедра історії України
 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ознайомлення з історією формування та розвитку
етнічної структури України, шляхами появи етнічних
меншин на її теренах; особливостями їхньої
ментальності, культури; розвитком міжетнічних
зв’язків серед населення України; соціально-
економічними, політичними та культурними
процесами в українських осередках країн світу.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

розуміння шляхів формування етнічного складу
населення України; історичного розвитку
міжетнічних зв'язків серед населення України;
поглиблене вивчення етнічних процесів сприятиме
усвідомленню культури національних меншин як
невід’ємної складової історії та культури України. 



Гончарова Ольга Сергіївна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України, в.о.

декана історичного факультету

olia.goncharova2016@gmail.com

вул. Алчевських, 29, каб. 305

mailto:chernikova.hnpu@gmail.com
mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


Історія держави і права зарубіжних
країн

 8 СЕМЕСТР

 

Кафедра всесвітньої

історії

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

ознайомлення з основними рисами

середньовічної європейської цивілізації,

характером суспільних взаємин та їх

еволюцією; впливом етнічної строкатості

населення на формування політичного

апарату держав, соціальними аспектами

життя різних етнічних груп

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

знати демографічну та етнічну історію регіонів

Європи доби середньовіччя та вміти визначати

вплив різних факторів на демографічні показники

та вплив демографічних процесів на

загальноісторичні.



Беззубенко Аліна Володимирівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат історичних наук, доцент

кафедри всесвітньої історії

alina-bezzubenko@ukr.net

вул. Алчевських, 29, каб. 312

mailto:alina-bezzubenko@ukr.net
mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


Історія держави і права зарубіжних
країн

 
8 СЕМЕСТР

 

Кафедра суспільно-

правових дисциплін та

менеджменту освіти 

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:

отримання знань про загальну історію

держави та права світу, процеси виникнення,

утворення і розвитку держави і права у певній

конкретній історичній обстановці у кожній

окремій країні; 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

знати історію виникнення державно-правових

інститутів зарубіжних країн та етапи їх розвитку,

системи права, їх зміст і місце в історії конкретних

держав; економічні, соціальні, демографічні,

релігійні, етнічні та інші фактори виникнення та

розвитку інститутів держави та права країн світу.



Микитюк Світлана Олегівна

Викладач навчальної
дисципліни

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри суспільно-правових

дисциплін та менеджменту освіти

svemyky@gmail.com

вул. Алчевських, 29, каб. 304

mailto:chernikova.hnpu@gmail.com
mailto:chernikova.hnpu@gmail.com


1

2

3

Викладачі - професіонали своєї
справи з величезним досвідом
практичної діяльності.

Під час навчальних занять НІЯКИХ
сухів фактів, лише практичне
спрямування.

Навчальні матеріали - унікальні та
збагачені досвідом викладачів-
практиків.

Що ще потрібно

знати про наш

блок?



Де нас знайти? 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАША АДРЕСА:
м. Харків, ст. м. Пушкінська,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

вул. Алчевських, 29
каб. 303

НАША СТОРІНКА
на веб-сайті університету:

НАШ E-MAIL:
kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua

mailto:kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua


Де нас знайти? 
КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

НАША АДРЕСА:
м. Харків, ст. м. Пушкінська,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

вул. Алчевських, 29
каб. 312

НАША СТОРІНКА
на веб-сайті університету:

НАШ E-MAIL:
kaf-world-history@hnpu.edu.ua

mailto:kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua


Де нас знайти? 
КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА

МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАША АДРЕСА:

м. Харків, ст. м. Пушкінська,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

вул. Алчевських, 29
каб. 304

НАША СТОРІНКА
на веб-сайті університету:

НАШ E-MAIL:
kaf-law@hnpu.edu.ua

mailto:kaf-ukraine-history@hnpu.edu.ua


ДО ЗУСТРІЧІ НА

ЗАНЯТТЯХ!


