
Історично-правові
дисципліни

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІІН ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 



Що ми будемо вивчати?
3 КУРС

Історія держави та права
зарубіжних країн

2 КУРС 4 КУРС

Усна історія як метод
наукового дослідження

та демографічні процеси
в Україні

Освітнє право та
управління закладом

освіти

Юридичне
документознавство

Історія світової культури

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

Правове забезпечення
запобігання корупції

Громадські об'єднання в
Україні

Господарське право



ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 
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.

3 СЕМЕСТР



кандидат педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри суспільно-

правових дисциплін та
менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

svemyky@gmail.com
вул. Алчевських, 29, каб. 304

Микитюк Світлана Олегівна

mailto:svemyky@gmail.com


УСНА ІСТОРІЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

 
4 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 КУРСУ "УСНА ІСТОРІЯ ЯК
МЕТОД ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

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 КУРСУ "ДЕМОГРАФІЧНІ
ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ"

mashyti21@gmail.com
вул. Алчевських, 29, каб. 302

Луценко Марія Володимирівна

mailto:mashyti21@gmail.com


ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 
4 СЕМЕСТР

 
Кафедра суспільно-

правових дисциплін
та менеджменту

освіти

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
формування у здобувачів цілісної системи знань про
правове регулювання господарських правовідносин,
набуття ними основних умінь по застосуванню норм
господарського законодавства та орієнтування їх на
дослідження проблематики господарського права для
вирішення питань практичної діяльності.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Застосовувати норми чинного законодавства у сфері
господарських правовідносин для надання кваліфікованих
юридичних консультацій суб’єктам господарювання та
правової експертизи документів.



старший викладач кафедри
суспільно-правових дисциплін та

менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ritushmv@hnpu.edu.ua
вул. Алчевських, 29, каб. 304

Васильєва Маргарита Валентинівна

mailto:mashyti21@gmail.com


ОСВІТНЄ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 Кафедра суспільно-
правових дисциплін

та менеджменту
освіти

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
ознайомлення з поняттями та категоріями
освітнього права, з основними положеннями
освітнього законодавства України та
міжнародно-правовими стандартами
регулювання освітніх відносин, з основними
характеристиками освітньої політики, з
сучасними підходами до управління в освіті.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
сформувати у здобувачів знання щодо суті й
соціального значення системи освіти України,
сучасних тенденцій її розвитку; опанувати
конституційні засади правового регулювання
освітньої діяльності в Україні.

5 СЕМЕСТР



кандидат педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри суспільно-

правових дисциплін та
менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

viplakhtyeyeva@hnpu.edu.uа
вул. Алчевських, 29, каб. 313

Плахтєєва Вікторія Іванівна

mailto:mashyti21@gmail.com


ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 
6 СЕМЕСТР

 
Кафедра суспільно-

правових дисциплін
та менеджменту

освіти 

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
підготовка до самостійної роботи з документами;
надання відомостей щодо існуючих класифікацій
документів, особливостей організації загального
й таємного діловодства; вивчення порядку
документообігу юридичних документів,
контролю за їх виконанням тощо;

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
полягає в тому, що завдяки його вивченню
можна легко обирати необхідну лексичну,
граматичну форму при написанні юридичних
документів; правильно розташовувати
реквізити, дотримуючись вимог держстандартів;
грамотно організовувати документаційне
забезпечення практичної діяльності;



кандидат педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри суспільно-

правових дисциплін та
менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

viplakhtyeyeva@hnpu.edu.uа
вул. Алчевських, 29, каб. 313

Плахтєєва Вікторія Іванівна

mailto:mashyti21@gmail.com


ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

 
6 СЕМЕСТР

 
Кафедра всесвітньої

історії

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
ознайомлення здобувачів освіти із
закономірностями культурного процесу, розгляд
культури в розвитку, в єдності та суперечності
різноманітних процесів і тенденцій; набуття уяви
про типологічні структури культури, особливості
культурних епох та стилів, про культурологічний
аналіз процесів та явищ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
знати особливості розвитку національної історії
та культури, бути обізнаними з основами
соціальних відносин, наукової картини світу,
формування вмінь і навичок евристичної
діяльності, креативні навички продуктивної
діяльності, уміння відрізняти факти від домислів,
використання методів наукового пізнання.



доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої

історії

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

lerche555@ukr.net
вул. Алчевських, 29, каб. 312

Рябченко Ольга Леонідівна

mailto:mashyti21@gmail.com


ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

 
7 СЕМЕСТР

 
Кафедра суспільно-

правових дисциплін
та менеджменту

освіти 

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
вивчення поняття та видів громадських
об’єднань, порядку їхнього створення, реєстрації,
внутрішньої структури, їх ролі в суспільстві, а
також порядку здійснення державного контролю
за їх діяльністю.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
знати джерела правового регулювання права на
свободу об'єднання, зокрема, зміст
законодавства, що регулює діяльність
громадських об'єднань, конституційно-правові
принципи організації та функціонування
громадських об'єднань як інститутів
громадянського суспільства, функції громадських
об'єднань, їх значення для суспільства й держави.



старший викладач кафедри
суспільно-правових дисциплін та

менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ritushmv@hnpu.edu.ua
вул. Алчевських, 29, каб. 304

Васильєва Маргарита Валентинівна

mailto:mashyti21@gmail.com


кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри суспільно-

правових дисциплін та
менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

oleynik.oleks@gmail.com
вул. Алчевських, 29, каб. 304

Олійник Олександр Миколайович

mailto:mashyti21@gmail.com


ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ 

 
8 СЕМЕСТР

 
Кафедра суспільно-

правових дисциплін
та менеджменту

освіти

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ:
набуття здобувачами освіти здатності розв’язувати складні
задачі і проблеми у сфері запобігання та протидії корупції,
що передбачає проведення різноманітних досліджень та/
або здійснення інновацій .

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
формування у здобувачів вищої освіти спеціалізованих
концептуальних знань у сфері запобігання та протидії
корупції, що включають сучасні наукові здобутки у цій
галузі права, котрі є основою для оригінального мислення
та проведення досліджень у вказаній сфері;



кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри суспільно-

правових дисциплін та
менеджменту освіти

ВИКЛАДАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

oleynik.oleks@gmail.com
вул. Алчевських, 29, каб. 304

Олійник Олександр Миколайович

mailto:mashyti21@gmail.com


ІДЕОЛОГІЇ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ У

ХІХ - ПОЧ. ХХІ СТ.

 
8 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


Якісну професійну
підготовку

Методичне забезпечення
навчальних занять

Досвід практичної
діяльності та підтримку

НАВЧАЮЧИСЬ З НАМИ ТИ ОТРИМАЄШ:

Дисципліни викладають
професіонали своєї

справи з величезним
досвідом роботи

Усі необхідні та унікальні
навчальний та лекційний

матеріал у вільному
доступі 

Наш блок дисциплін - це
про практичне

спрямування, а не про
стандартні лекції та

семінари



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


ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР І ДО
ЗУСТРІЧІ НА ЗАНЯТТЯХ! 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

БЛОК З ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
"ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ"


