
Каталог вибіркових дисциплін 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

2021-2022, 2022-2023 року вступу 

(додатково до загальноуніверситетського каталогу дисциплін) 

 

Семе
стр 

Назва дисципліни Опис дисципліни  
(силабус) 

Кред
ити 

Форм
а 
контр
олю 

ІІ Старослов’янська мова https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-
staroslovyanska-mova.pdf 

3 залік 

ІІ Історія української 
педагогічної думки 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-istoriya-
ukrayinskoyi-pedagogichnoyi-dumky.pdf 

3 залік 

ІІ Історична географія https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-istorychna-
geografiya-1.pdf 

3 залік 

ІІ Історія християнства https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-istoriya-
hrystyyanstva.pdf 

3 залік 

ІІ Основи 
медіаграмотності 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-
mediagramotnist.pdf 

3 залік 

ІІ Митне право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-mytne-
pravo-1.pdf 

3 залік 

ІІ Основи педагогічної 
творчості 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus_osnovy-
pedagogichnoyi-tvorchrsti.pdf 

3 залік 

ІІІ Історичне краєзнавство https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-itorychne-
krayeznavstv.pdf 

3 залік 

ІІІ Історія релігій Сходу https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabusistoriya-
religiyi-shodu.pdf 

4 залік 

ІІІ Теорія та історія 
держави і права України 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-teor.-istor.-
dpu.pdf 

3 залік 

ІІІ Конфліктологія https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus_konfliktologi
ya.pdf 

3 залік 

ІІІ Історія та сучасна 
індустрія туризму 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-istoriya-ta-
suchasna-industriya-turyzmu-1.pdf 

3 залік 

ІІІ Філософія права https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-filosofiya-
prava.pdf 

3 залік 

ІІІ Етнологія та етнографія 
України 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-etnologiya-
ta-etnografiya-ukrayiny-014-1.pdf 

4 залік 



ІІІ Цивільне право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-czyvilne-
pravo-1.pdf 

3 залік 

ІІІ Українознавство https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
ukrayinoznavstvo-1.pdf 

3 залік 

IV Людина і суспільство на 
Сході 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-lyudyna-i-
suspilstvo-na-shodi-1.pdf 

3 залік 

IV Дитинознавчі 
дослідження у 
педагогіці 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
dytynoznavchi-doslidzhennya-u-pedagogiczi.pdf 

3 залік 

IV Адміністративне право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
administratyvne-pravo-2.pdf 

3 залік 

IV Етнопедагогіка https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
etnopedagogika-1.pdf 

3 залік 

IV Чоловік/жінка/генде р в 
Ранньомодерній Європі 
 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus_cholovi-
zhinka-gender_2020-21.pdf 
Не доступна 2022-2023 н.р. 
Див. університетський каталог 

3 залік 

V Трудове право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-trudove-
pravo-1.pdf 

4 залік 

V Культурний профіль 
Європи 
 
 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus_014_kulturn
yj-profil-yevropy.pdf 
Не доступна 2022-2023 н.р. 

Див. університетський каталог 

4 залік 

V Історія Криму https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-istoriya-
krymu-1.pdf 

4 залік 

V Історія слов’ян доби 
середньовіччя та 
ранньомодерного часу 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-istoriya-
slovyan-doby-serednovichchya.pdf 

4 залік 

V Основи сімейної 
педагогіки 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus_osnovy-
simejnoyi-pedagogiky.pdf 

3 залік 

V Європейський Союз: 
інституційні основи 
 

Не доступна 2022-2023 н.р. 
Див. університетський каталог 

3 залік 

VІ Історія слов’ян нового і 
новітнього часу 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-istoriya-
slovyan-novogo-i-novitnogo-chasu.pdf 

3 залік 

VІ Методика викладання 
українознавства 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-mvu-014.pdf 

3 залік 

VІ Шкільний курс 
правознавства та 
методика його 
викладання 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-shkilnyj-
kurs-pravoznavstva-i-metodyka-jogo-
vykladannya.pdf 

3 залік 
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VІ Магдебурзьке право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-
magdeburzke-pravo.pdf 

3 залік 

VІ Краєзнавчо - туристична 
практика 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/programa-
krayeznavcho-turystychnoyi-praktyky_2020-
1.pdf 

3 залік 

VІ Етнографічна практика https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/etnografichna-
praktyka.pdf 

3 залік 

VІ Юридична практика https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/programa-
yurydychnoyi-praktyky.pdf 

3 залік 

VІІ Кримінальне право https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-kryminalne-
pravo-1.pdf 

4 залік 

VІІ Формування модерної 
комунікативної культури 
в європейському 
просторі 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/formuvannya-
modernoyi-komunikologiyi.pdf 

4 залік 

VІІ Історичні традиції 
місцевого 
самоврядування в 
Україні 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-istorychni-
tradycziyi-misczevogo-samovryaduvannya-v-
ukrayini.pdf 

3 залік 

VІІ Музейна педагогіка https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-muzejna-
pedagogika-1.pdf 

4 залік 

VІІ Протестантизм та ґенеза 
капіталізму 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
protestantyzm-ta-geneza-kapitalizmu-1.pdf 

3 залік 

VІІІ Глобальні проблеми 
сучасності 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-globalni-
problemy-suchasnosti-1.pdf 

4 залік 

VІІІ Основи 
екскурсознавства 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-osnovy-
ekskursoznavstva-2.pdf 

3 залік 

VІІІ Міжкультурна 
комунікація в 
Європейському Союзі 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-
mizhkulturna-komunikacziya-v-yes-ta-stv.pdf 

3 залік 

VІІІ Кримінологія https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
kryminologiya-1.pdf 

3 залік 

VІІІ Міфологія і фольклор https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-mifologiya-i-
folklor-1.pdf 

3 залік 

VІІІ Цивільний процес https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-czyvilnyj-
proczes-2.pdf 

4 залік 

VІІІ Структури 
повсякденності країн 
Західної цивілізації ХІХ - 
початку ХХ ст. 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/sylabus-struktury-
014.pdf 

4 залік 



VІІІ Українська етнокультура 
сім’ї та побуту 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/katalog-vybirkovyh-
dysczyplin-2020-2021-n.r-1.pdf 

4 залік 

VІІІ Україна в міжнародних 
відносинах 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/ukrayina-u-
mizhnarodnyh-vidnosynah.pdf 

4 залік 

VІІІ Основи педагогічної 
майстерності 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-osnovy-
pedagogichnoyi-majsternosti-1.pdf 

4 залік 

VІІІ Державне право 
зарубіжних країн 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-derzhavne-
pravo-zarubizhnyh-krayin-1.pdf 

4 залік 

VІІІ Конституційне право 
України 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-
konstytuczijne-pravo-ukrayiny-1.pdf 

4 залік 

VІІІ Методика організації 
дитячого туризму 

https://inst-hist.chnpu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-metodyka-
organizacziyi-dyatychogo-turyzmu.pdf 

4 залік 

 


