
1 курс, бакалаврський рівеньІІ. Переліки дисциплін вільного вибору студента (курси за вибором) на 2018 – 2019 н.р.Коментарі:1. Студенти обирають по одній дисципліні з кожного переліку (окрім студентів ОП «Сходознавство», для яких перелік № 2 окремий,сходознавці обирають тематику / кафедру для написання курсової роботи у 4 семестрі)2. Всього переліків два (перелік № 1 – вибір дисципліни 3 семестру, перелік № 2 - вибір дисципліни 4 семестру). Студент може обратидисципліну як з навчального плану своєї освітньої програми, так і з будь-якої іншої.3. Навчальна група з дисципліни буде відкрита, якщо дисципліну оберуть не менше 25 студентів курсу (незалежно від освітньоїпрограми).4. Зразок заяви вибору спеціалізації та обрання дисциплін з переліків (обов’язково підписаної студентом та з вказівкою датинаписання) розміщено на сайті факультету, а також можна отримати в деканаті.5. Cтуденти в одній заяві можуть писати про вибір спеціалізації та вибір дисципліни з переліку (згідно зразка для відповідноїосвітньої програми).
Перелік № 1 (3 семестр, для студентів усіх освітніх програм)Освітня програма «Американістика та європейські студії» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)Назва дисципліни ПІБ викладача1 Американські президенти асист. КорнієнкоА.Ю.2 Музеєзнавство доц. Кравченко І.А.3 Походження людини доц. Рижов С.М.4 Світ довкола Ісуса: Іудея часів зародження християнства доц. ПількевичА.Л., доц. ГоманЮ.О.5 Сім’я та сімейні традиції в історії людства доц. Гоман Ю.О.6 Україна в європейському цивілізаційному вимірі проф. Орлова Т.В.7 Тенденції архітектури ХХ - ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду доц. ЧернишевичО.В.8 Вікінги-нормани-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці асист. Папакін А.Г.9 Культура та традиції народів Балканського півострова доц. Малацай І.В.10 Центральна Європа в системі євроатлантичної інтеграції доц. Мотрук С.М.11 Державно-церковні відносини в країнах Центральної та Південно-Східної Європи після ІІ Світової війни доц. Антонюк О.С.12 Україна в світових глобалізаційних процесах доц. Набока С.В.



13 Історичний, соціальний і світоглядний контексти одягу доц. Мороз І.М.14 Науково-освітня та культуротворча діяльність української діаспори проф. ДаниленкоО.В.Освітня програма «Історія України, етнологія, джерелознавство» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)
Назва дисципліни ПІБ викладача15 Військова справа давнини та раннього середньовіччя доц. Синиця Є.В.16 Історична ономастика доц. Зубко А.М.17 Історія державних символів країн світу доц. Руккас А.О.18 Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К.19 Історія медицини в Україні: знання, практика, традиції гігієни і харчування асист. Шемета Ю.М.20 Латинська мова Інститут філології21 Музеєзнавство доц. Кравченко І.А.22 Народне православ‘я доц. Ігнатенко І.В.23 Походження людини доц. Рижов С.М.

24 Україна в європейському цивілізаційному вимірі проф. Орлова Т.В.
25 Давня українська література Інститут філології
26 Київська та львівська історичні школи М.Грушевського: порівняльний аспект доц. Мороз І.М.
27 Тенденції архітектури ХХ - ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду доц. ЧернишевичО.В.28 Теоретичні проблеми етнології доц. Громова Н.О.
29 Культура та традиції народів Балканського півострова доц. Малацай І.В.
30 Центральна Європа в системі євроатлантичної інтеграції доц. Мотрук С.М.
31 Державно-церковні відносини в країнах Центральної та Південно-Східної Європи після ІІ Світової війни доц. Антонюк О.С.
32 Науково-освітня та культуротворча діяльність української діаспори проф. ДаниленкоО.В.33 Етнополітика в Україні: історія і сучасність проф. Горбань Т.Ю.
34 Антиалкогольні кампанії в СРСР доц. Латиш Ю.В.

Освітня програма «Археологія та преісторія» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)Назва дисципліни ПІБ викладача



35 Історія Центральної та Південно-Східної Європи доц. Антонюк О.С.36 Соціальне ранжування за археологічними матеріалами доц. Синиця Є.В.

Освітня програма «Історія мистецтв» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)Назва дисципліни ПІБ викладача37 Історія етикету та етикетознавства проф. Войцехівська І.Н.38 Історія та культура кельтських народів Західної Європи доц. Казакевич Г.М.
39 Культура та традиції народів Балканського півострова доц. Малацай І.В.
40 Соціокультурні міфи в Україні та світі: історія та сучасність доц. Набока С.В.

Освітня програма «Сходознавство» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)Назва дисципліни ПІБ викладача
41 Історія цивілізацій Доколумбової Америки проф. Рубель В.А.42 Тенденції архітектури ХХ - ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду доц. Чернишевич О.В.43 Походження людини доц. Рижов С.М.44 Таємні організації в історії країн Сходу доц. Гоман Ю.О.45 Історія культури Стародавнього Сходу доц. Гоман Ю.О.46 Культура Стародавнього Єгипту асист.Заплетнюк О.А.Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії» (можуть також обирати студенти інших освітніх програм)Назва дисципліни ПІБ викладача47 Поширення християнства в Європі ІІ– Х ст. доц. Мотрук С.М.
48 Королівські династії країн Центрально-Східної Європи доц. Руккас А.О.49 Культура та традиції народів Балканського півострова доц. Малацай І.В.50 Центральна Європа в системі євроатлантичної інтеграції доц. Мотрук С.М.51 Державно-церковні відносини в країнах Центральної та Південно-Східної Європи після ІІ Світової війни доц. Антонюк О.С.



Перелік № 2(4 семестр, обирають студенти усіх освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»)Освітня програма «Американістика та європейські студії»(можуть також обирати студенти інших освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»))Назва дисципліни ПІБ викладача1 Військове мистецтво Європи в добу античності і Середньовіччя доц. Гоман Ю.О.,доц. Пількевич А.Л.2 Загальна соціологія Факультет соціології3 Історична антропологія доц. Шидловський П.С.4 Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції доц. Мотрук С.М.5 Архіви та інформаційні ресурси країн Європи та Америки проф. Палієнко М.Г.6 Таємні товариства: від стародавнього світу до сучасності проф. Мордвінцев В.М.7 Естетика Філософськийфакультет8 Українці у світових міграційних процесах проф. Горбань Т.Ю.9 Американська радянологія доц. Латиш Ю.В.
10 Історія жіночого руху в Україні та за кордоном доц. Мороз І.М.
11 Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ - ХХІ ст.) доц. Чернишевич О.В.
12 Україна в геополітичних концепціях країн Європи проф. Пивовар С.Ф.
13 Новітня українська література Інститут філології
14 Гусизм в історії Центрально-Східної Європи доц. Мотрук С.М.
15 Реформація та контрреформація в країнах Центральної та Східної Європи доц. Антонюк О.С.
16 Вступ до вивчення середньовічних рукописів (англійською мовою) асист. Охріменко О.С.
17 Українська діаспора і міжнародна правосуб’єктність України проф. Даниленко О.В.
18 Українська діаспора США та Канади і Україна проф. Даниленко О.В.



Освітня програма «Історія України, етнологія, джерелознавство»(можуть також обирати студенти інших освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»))Назва дисципліни ПІБ викладача
19 Археологія козацької доби доц. Синиця Є.В.
20 Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу доц. Кравченко І.А.
21 Екскурсологія доц. Гончаров О.П.
22 Історична антропологія доц. Шидловський П.С.
23 Історія державних інституцій України проф. Сорока Ю.М.
24 Історія країн Центрально-Східної Європи в особах доц. Малацай І.В.
25 Київська топоніміка проф. Савченко Г.П.
26 Модерн в європейській культурі доц. Ляпіна О.В.
27 Обрядово-магічна культура українців доц. Ігнатенко І.В.
28 Старослов’янська мова Інститут філології
29 Студентство Університету святого Володимира: права, обов’язки, студентське повсякдення доц. Короткий В.А.
30 Українська художня література як історичне джерело доц. Петасюк О.І.
31 Українці у світових міграційних процесах проф. Горбань Т.Ю.
32 Історія жіночого руху в Україні та за кордоном доц. Мороз І.М.
33 Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ - ХХІ ст.) доц. Чернишевич О.В.
34 Новітня українська література Інститут філології
35 Гусизм в історії Центрально-Східної Європи доц. Мотрук С.М.
36 Українська діаспора США та Канади і Україна проф. Даниленко О.В.
37 Рух за тверезість в Україні (ХІХ – ХІХ ст.) доц. Латиш Ю.В.

Освітня програма «Археологія та преісторія» (план 2016 р.)(можуть також обирати студенти інших освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»))Назва дисципліни ПІБ викладача



38 Історія колекціонування доц. Кравченко І.А.
39 Історична топографія Києва доц. Синиця Є.В.

Освітня програма «Історія мистецтв»(можуть також обирати студенти інших освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»))ПІБ викладачаНазва дисципліни
40 Мистецтво італійського Відродження доц. Котляров П.М.
41 Історичний жанр у мистецтві асист. Адамська І.Г.
42 Новітня українська література Інститут філології
43 Мистецька спадщина української діаспори проф. Даниленко О.В.

Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»(можуть також обирати студенти інших освітніх програм, окрім ОП «Сходознавство»)Назва дисципліни ПІБ викладача
44 Таємні товариства в Європі проф.Мордвінцев В.М.
45 Реформація та контрреформація в країнах Центральної та Східної Європи доц. Антонюк О.С.46 Гусизм в історії Центрально-Східної Європи доц. Мотрук С.М.

Перелік № 2 (тільки для студентів ОП «Сходознавство»)4 семестр,
Освітня програма «Сходознавство» (студенти інших освітніх програм не обирають)ПІБ викладача

44 Курсова робота з історії стародавнього та середньовічного Сходу: етно-демографічний аспект Кафедра історії стародавньогосвіту та середніх віків45 Курсова робота з історії Сходу в новий та новітній час: суспільство та держава Кафедра нової та новітньої історіїзарубіжних країн


