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Перелік навчальних дисциплін вільного вибору  

здобувачів вищої освіти історичного факультету 

денної форми навчання 
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Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

 

ІІ курс  
 

Освітньо-професійна програма Право  

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Сем

естр 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Правове регулювання захисту 

прав людини 

4/120 екзамен 3 філософії та суспільних 

дисциплін 

Земельне право України 

2. Цивільний процес 4/120 екзамен 

3 

філософії та суспільних 

дисциплін Договірне право України 

3. Судові та правоохоронні 

органи України  

3/90 залік 3 

філософії та суспільних 

дисциплін 

Митне право України 

4. Інформаційне право України  

4/120 залік 3 

філософії та суспільних 

дисциплін Релігієзнавство 

5. Сімейне право України  4/120 екзамен 

4 

філософії та суспільних 

дисциплін Фінансове право України 

6. Адміністративний процес 

3/90 екзамен 4 

філософії та суспільних 

дисциплін Житлове право України 

7. Кримінальний процес 4/120 екзамен 

4 

філософії та суспільних 

дисциплін Римське право 

8 Право Європейського Союзу 

4/120 залік 4 

філософії та суспільних 

дисциплін Основи демократії 

 

 

 

Декан факультету       Карасевич А.О. 

  



Затверджено  

на засіданні науково-методичної ради  

УДПУ імені Павла Тичини 

«__»______201_р., протокол № _ 

голова НМР__________________ 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору  

здобувачів вищої освіти історичного факультету 

денної форми навчання 

на 2020/2021 н. р. 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

ІІ курс  
 

Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Європеїстика)  

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Антропологія 5/150 екзамен 3 всесвітньої історії та 

методик навчання Історична антропологія 

2. Археологія європейського 

міста 

5/150  залік 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Історія архітектури 

європейського міста 

3. 

ІК технології в галузі 

4/120 залік 3 

інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

НІТ в історії 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Логіка 

4/120 залік 4 

філософії та 

суспільних дисциплін Соціологія 

 

Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота)  

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в ЄКТС 

/ годин 

за НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Історія туризму в Україні 5/150 екзамен 3 історії України 

Історична демографія 

2. Релігійний туризм в Україні 

5/150  залік 3 

історії України 

Соціальна антропологія 

всесвітньої історії та 

методик навчання 



3. 

ІК технології в галузі 

4/120 залік 3 

інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

НІТ в історії 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Історія українського 

повсякдення ХХ ст. 

4/120 залік 4 

історії України 

Логіка 

філософії та 

суспільних дисциплін 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Правознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Теорія держави і права 

України 

4/120 залік 3 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Муніципальне право України 

2. Конституційне право України 

5/150 екзамен 3  

філософії та 

суспільних дисциплін Земельне право України 

3. 

ІК технології в галузі 

3/90 залік 3 

інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Митне право України 

філософії та 

суспільних дисциплін 

4. Сімейне право України 

4/120 залік 4 

філософії та 

суспільних дисциплін Житлове право України 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Географія) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Метеорологія і кліматологія 4/120 залік 3 географії та методики 

її навчання Агрокліматологія 

2. Картографія з основами 

топографії 

5/150 екзамен 3 

географії та методики 

її навчання 

Геоморфологія 

3. Історична географія 

3/90 залік 3 

географії та методики 

її навчання Ретроспективна географія 

4. Геологія з основами геохімії 

6/180 залік 4 

географії та методики 

її навчання Регіональна соціальна 

географія 

 

 



ІІІ курс  
Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Європеїстика)  

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Історична урбаністика 

5/150 екзамен 5 

всесвітньої історії та 

методик навчання Історична демографія 

2. 

Генеалогія 

5/150 залік 5 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Основи екскурсійної 

діяльності 

історії України 

3. 

Мемуаристика 

4/120 залік 5 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Історичний туризм в Україні історії України 

4. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

5/150 залік 6 

техніко-технологічних 

дисциплін,ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 
Охорона праці в галузі 

5. Соціальна антропологія 

Європи 

4/120 залік 6 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Історія міст Європи 

 

Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Історичний туризм в Україні 

5/150 екзамен 5 

історії України 

Організація туризму 

2. Історія рідного краю 

5/150 залік 5 

історії України 

Генеалогія 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

3. Релігієзнавство 

4/120 залік 5 

філософії та 

суспільних дисциплін Історія політичної думки 

4. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

5/150 залік 6 

техніко-технологічних 

дисциплін,ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 
Охорона праці в галузі 

5. Історичне краєзнавство 

4/120 залік 6 

історії України 

Історія Уманщини 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Правознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Адміністративне право 

України 

5/150 екзамен 5 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Фінансове право України 

2. Релігієзнавство 

3/90 залік 5  

філософії та 

суспільних дисциплін Світові релігії 

3. Гендерні студії 

3/90 залік 5  

філософії та 

суспільних дисциплін Основи демократії 

4. Політологія 

3/90 екзамен 6 

філософії та 

суспільних дисциплін Соціологія 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Географія) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Загальне землезнавство 

5/150 екзамен 5 

географії та методики 

її навчання Географія населення 

2. Релігієзнавство 

3/90 залік 5  

філософії та 

суспільних дисциплін Світові релігії 

3. Ландшафтознавство 

3/90 залік 5 

географії та методики 

її навчання Основи демографії 

4. Політологія 

3/90 екзамен 6 

філософії та 

суспільних дисциплін Соціологія 

 

ІІІ курс (скорочений термін навчання) 
Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Європеїстика) 

 
№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 Політологія 
5/150 

екзамен 
5 

філософії та 

суспільних дисциплін Історія політичної думки 

2 Археологічне джерелознавство 

4/120 

залік 

5 

всесвітньої історії та 

методик навчання Основи археологічного 

пізнання 

3 Історія повсякденності Європи 

4/120 

залік 

6 

всесвітньої історії та 

методик навчання Повсякденне життя сучасної 

Європи 



4 Культурологія 
4/120 

залік 
6 

філософії та 

суспільних дисциплін Релігієзнавство 

 
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Правознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 Кримінальне право України 

5/150 

залік 

5 

філософії та 

суспільних дисциплін Право соціального 

забезпечення 

2 Методика навчання 

правознавства 
5/150 

екзамен 

5 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Методика навчання 

правознавства 

3 Політологія 
4/120 

екзамен 
5 

філософії та 

суспільних дисциплін Соціологія 

4 Цивільне і господарське право 

України 
5/150 

екзамен 

6 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Правове регулювання захисту 

прав людини 

5 Аграрне та екологічне право 

України 
5/150 

залік 

6 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Основи юридичної клінічної 

практики 

6 Трудове право України 
4/120 

залік 
6 

філософії та 

суспільних дисциплін Римське право 

 

ІV курс 
Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Європеїстика) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 Політологія 
5/150 

екзамен 
7 

філософії та 

суспільних дисциплін Історія політичної думки 

2 Археологічне джерелознавство 

4/120 

залік 

7 

всесвітньої історії та 

методик навчання Основи археологічного 

пізнання 

3 Історія повсякденності Європи 

5/150 

залік 

8 

всесвітньої історії та 

методик навчання Повсякденне життя сучасної 

Європи 

4 Культурологія 
5/150 

залік 
8 

філософії та 

суспільних дисциплін Релігієзнавство 

 

 

 

 



Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 
Політологія 

5/150 

екзамен 

7 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Історичний туризм Історії України 

2 Історична демографія України 
4/120 

залік 
7 

Історії України 

Релігійний туризм в Україні 

3 Організація екскурсійної 

діяльності 
5/150 

залік 

8 

Історії України 

Повсякдення населення 

України ХІХ ст. 

4 Соціологія 
5/150 

залік 
8 

філософії та 

суспільних дисциплін Культурологія 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Правознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 Кримінальне право України 

6/180 

залік 

7 

філософії та 

суспільних дисциплін Право соціального 

забезпечення 

2 Методика навчання 

правознавства 
6/180 

екзамен 

7 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Методика навчання 

правознавства 

3 Цивільне і господарське право 

України 
6/180 

екзамен 

8 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Правове регулювання захисту 

прав людини 

4 Аграрне та екологічне право 

України 
4/120 

залік 

8 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Основи юридичної клінічної 

практики 

5 Трудове право України 
4/120 

залік 
8 

філософії та 

суспільних дисциплін Римське право 

6 

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

4/120 залік 8 

техніко-

технологічних 

дисциплін,ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 

Договірне право України 

філософії та 

суспільних дисциплін 

 

 

 



Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Географія)  

 

№ Назва навчальної дисципліни К-сть 

кредитів 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

стр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 Географія материків і океанів 
6/180 

залік 
7 

географії та методики 

її навчання Біогеографія 

2 
Методика навчання географії 6/180 

екзамен 
7 

географії та методики 

її навчання 

3 Фізична географія України 

6/180 

екзамен 

8 

географії та методики 

її навчання Основи теорії суспільної 

географії 

4 Економічна і соціальна 

географія України 
4/120 

залік 

8 

географії та методики 

її навчання 

Географія світового 

господарства 

5 Краєзнавство і туризм 
4/120 

залік 
8 

географії та методики 

її навчання Історична географія 

6 
Рекреаційна географія 

4/120 

залік 

8 

географії та методики 

її навчання 

Охорона праці в галузі 

техніко-

технологічних 

дисциплін,ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 

 

 

 

 

Декан факультету       Карасевич А.О. 

 

  



Затверджено  

на засіданні науково-методичної ради  

УДПУ імені Павла Тичини 

«__»______201_р., протокол № _ 

голова НМР__________________ 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації)  

здобувачів вищої освіти історичного факультету 

денної форми навчання 

на 2020/2021 н. р. 
 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 

ІІ курс 

 

Освітньо-наукова програма Історія та археологія (Європейські студії) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Історія європейської 

ментальності 

4/120 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Інтеграційні процеси в Європі 

2. Соціальна історія 

європейського міста  

3/90 залік 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Актуальні проблеми соціальної 

історії Європи 

3. Історія сучасного світу 

3/90 залік 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання Глобальні проблеми сучасності 

4. Європейський Союз і Україна  

3/90 екзамен 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання Європейський вектор 

зовнішньої політики України 

5. Українське козацтво та його 

аналоги 

4/120 екзамен 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Військові спільноти на 

Великому Кордоні 

6. 

Історія європейської інтеграції 

4/120 екзамен 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Право Європейського Союзу 

філософії та 

суспільних дисциплін 

7. Військова історія Європи  

3/90 екзамен 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання Нації та націоналізм в 

Центрально-Східній Європі 

8. Історія правоохоронних 

органів країн Європи 

3/90 залік 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Історія правоохоронних 

органів України 



9. 
Цивільний захист та ОП в 

галузі 

3/90 залік 4 

техніко-

технологічних 

дисциплін ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 
Охорона праці в галузі 

 

Освітньо-наукова програма Історія та археологія (Історичне туризмознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Цивілізаційна історія України 

4/120 екзамен 3 

історії України 

Публічна історія України 

2. Маєткова культура України 

3/90 залік 3 

історії України 

Національний рух в Україні др. 

пол. ХХ ст. 

3. Публічна історія 

3/90 залік 3 

історії України 

Маєткова культура 

4. Інновації в музейництві 

3/90 екзамен 4 

історії України 

Україна і Європейський Союз 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

5. Персоналії української історії 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Туристична етнографія в 

Україні 

6. Національний рух в Україні 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Українське козацтво та його 

світові аналоги 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

7. Туристична етнографія 

3/90 екзамен 4 

історії України 

Дисидентський рух в Україні 

8. Усна історія України 

3/90 залік 4 

історії України 

Музейництво в Україні 

9. 
Цивільний захист та ОП в 

галузі 

3/90 залік 4 

техніко-

технологічних 

дисциплін, ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 
Охорона праці в галузі 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Правознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Судові та правоохоронні 

органи України 

3/90 екзамен 3 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Порівняльне правознавство 

2. Інформаційне право 

4/120 екзамен 3 

філософії та 

суспільних дисциплін Бюджетне право України 



3. МН правознавства у 

профільній школі 4/120 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Право Європейського Союзу 

3/90 екзамен 3 

філософії та 

суспільних дисциплін Юридична деонтологія 

5. Історія правових і політичних 

вчень 

3/90 залік 3 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Соціологія права 

6. Конституційні засади 

громадянського суспільства в 

Україні 

3/90 залік 3 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в 

Україні 

7. Міжнародне право 

3/90 залік 3 

філософії та 

суспільних дисциплін Міжнародне приватне право 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія. Географія) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Географія глобалізаційних 

процесів 

3/90 екзамен 3 

географії та методики 

її навчання 

Геоекономіка 

2. Історія географії 

4/120 екзамен 3 

географії та методики 

її навчання Туристичне краєзнавство 

3. МН географії у профільній 

школі 4/120 екзамен 3 

географії та методики 

її навчання 

4. Міжнародний туризм та 

туристичні ресурси України 

3/90 екзамен 3 

географії та методики 

її навчання 

Методологія географії 

5. Геоінформаційні технології в 

географії 

3/90 залік 3 

географії та методики 

її навчання 

Комп'ютерні технології в 

географії 

6. Політична географія 

3/90 залік 3 

географії та методики 

її навчання Конструктивна географія 

7. Актуальні проблеми фізичної 

географії 

3/90 залік 3 

географії та методики 

її навчання 

Географічна деонтологія 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Європейські студії) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Європейський Союз і Україна  

3/90 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання Європейський вектор 

зовнішньої політики України 

2. Українське козацтво та його 

аналоги 

4/120 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Військові спільноти на 

Великому Кордоні 

3. 

Історія європейської інтеграції 

4/120 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Право Європейського Союзу 

філософії та 

суспільних дисциплін 

4. Військова історія Європи  

3/90 екзамен 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання Нації та націоналізм в 

Центрально-Східній Європі 

5. Історія європейської 

ментальності 

3/90 залік 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Інтеграційні процеси в Європі 

6. Історія сучасного світу 

3/90 залік 3 

всесвітньої історії та 

методик навчання Глобальні проблеми сучасності 

 

Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Історичне туризмознавство) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Цивілізаційна історія України 

3/90 залік 3 

історії України 

Публічна історія України 

2. Інновації в музейництві 

3/90 екзамен 3 

історії України 

Національний рух в Україні др. 

пол. ХХ ст. 

3. Персоналії української історії 

4/120 екзамен 3 

історії України 

Україна і Європейський Союз 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Національний рух в Україні 

4/120 екзамен 3 

історії України 

Туристична етнографія в 

Україні 

5. Туристична етнографія 

3/90 екзамен 3 

історії України 

Українське козацтво та його 

світові аналоги 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

6. Усна історія України 

3/90 залік 3 

історії України 

Дисидентський рух в Україні 



 
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) 

(перехресний) 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Культурно-історичний 

розвиток світових цивілізацій 

3/90 екзамен 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Етнографія України історії України 

2. Історичне краєзнавство 

4/120 залік 4 

історії України 

Історія правоохоронних 

органів України 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

3. Історія української 

державності 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Історія світової культури 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Історія української діаспори 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Право Європейського Союзу 

філософії та 

суспільних дисциплін 

5. Методологія історії 

3/90 залік 4 

історії України 

Конституційні засади 

громадянського суспільства в 

Україні 

філософії та 

суспільних дисциплін 

6. Історична освіта в умовах 

багатокультурного середовища 

3/90 залік 4 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в 

Україні 

філософії та 

суспільних дисциплін 

7. 

Правове забезпечення освіти 

3/90 залік 3 

філософії та 

суспільних дисциплін 

Архівознавство історії України 

8. Історична географія України 

3/90 залік 4 

історії України 

Історія правових і політичних 

вчень 

філософії та 

суспільних дисциплін 

 
Освітньо-професійна програма Історія та археологія (Історичне туризмознавство) 

(перехресний) 

 

№ Назва навчальної 

дисципліни 

К-сть 

кредиті

в 

ЄКТС/  

годин за 

НП 

Форма 

контролю 

Се

ме

ст

р 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1. Маєткова культура України 

4/120 екзамен 3 

історії України 

Інтеграційні процеси в Європі 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

2. Інновації в музейництві 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Історія світової культури 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

3. Персоналії української історії 4/120 залік 4 історії України 



Історія правоохоронних 

органів країн Європи 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

4. Національний рух в Україні 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Європейський вектор 

зовнішньої політики України 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

5. Туристична етнографія 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Право Європейського Союзу 

філософії та 

суспільних дисциплін 

6. Цивілізаційна історія України 

4/120 екзамен 4 

історії України 

Військові спільноти на 

Великому Кордоні 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

7. Усна історія України 

3/90 залік 4 

історії України 

Актуальні проблеми соціальної 

історії Європи 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

8. 

Цивільний захист та ОП в 

галузі 

3/90 залік 4 

техніко-

технологічних 

дисциплін, ОП та 

безпеки 

життєдіяльності 

Глобальні проблеми сучасності 

всесвітньої історії та 

методик навчання 

 

 

Декан факультету       Карасевич А.О. 

 


