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Про Студії
Чому варто вступати на «Східноєвропейські історичні студії»

Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розібратися, у чому родзинка історичної освіти взагалі і що ми
вивчаємо на «Східноєвропейських історичних студіях». Вивчення історії Центральної та Східної Європи як частинки
пазлу – воно формує цілісне бачення минулого, дійсного і майбутнього, а також дають ґрунт для розробки прогнозів
політичної ситуації в Європі та світі. Адже той, хто знає минуле, може передбачати майбутнє

Що треба для вступу:

Історія Центральної Європи

обов’язкові предмети у сертифікаті ЗНО:
Українська мова та література
Історія України

Цілісна картина Східної
та Центральної Європи
предмети на вибір:
Математика

Географія

Іноземна мова

Фізика

Біологія

Хімія

Історія Східної Європи

Про Студії
Чого ми навчаємо на Студіях:
Головне, що ти здобудеш після закінчення програми –
ти навчишся вчитися та мислити аналітично і відкрито.
Ти також зможеш робити точні стратегічні прогнози для
державних структур та бізнесу.

Ще татко Геродот пішки під стіл ходив, коли різні народи вже
збирали врожаї на теренах сучасної Східної Європи – регіону,
який розмістився на надзвичайно привабливій (а тому цікавій
для багатьох етносів) території, яка називається
Східноєвропейською рівниною. На Студіях ми і займаємося
вивченням країн, що розмістилися на цій рівнині і не тільки.

Якщо тобі цікаво дізнаватися нове про старе (тобто, минуле),
аналітично мислити та вибудувати цілісну картину
геополітичних відносин України та її сусідів між собою і з
іншими країнами –
тобі на Східноєвропейські історичні студії.

4

5

Що ми вивчаємо

Які предмети ми вивчаємо:
Давня, середньовічна, нова та новітня історія пострадянских країн
Європи, країн Центральної, Південно-Східної Європи і Балкан.
Друга іноземна !0!!!!!0!0!0! (окрім англійської): польська
хорватська

, чеська

, сербська

,

.

Де ще можна вивчити такі недефолтні мови, які знадобляться
тобі, якщо захочеш продовжувати навчання за фахом у цих країнах,
з якими у Київського національного Університету є двосторонні
домовленості
Етногенез народів Східної та Центральної Європи та їх історія
(від давнини до сучасності)

Історія Стародавнього Сходу, давніх Греції та Риму

Історія України, країн Західної Європи, Америки, Азії та Африки
Археологія та преісторія, джерелознавство, палеографія,
архівні, музейні, країнознавчі практики – разом вони дають
уявлення про роботу з джерелами, пам’ятками історії, артефактами
та науковими працями

Зацікавило?
Скануй QR
і дивись
FB-сторінку
студій

Можливості

6

У житті часто не вистачає «екстріму» і хочеться різноманіття.
Приходь на Істфак – будемо битися на мечах під час пар, а ще:
Після закінчення магістратури зможеш викладати у закладах вищої освіти
Братимеш участь у житті Університету через Студпарламент

Зможеш працювати в органах найвищого державного значення (Верховна Рада, РНБО),
міжнародних організаціях та дипломатичних відомствах
Вивчатимеш дисципліни і теми, які обираєш сам (система предметів за вибором)

Зможеш продовжити навчання в одному з ЗВО (заклади вищої освіти) Словаччини,
Польщі, Латвії, Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Сербії, Північної Македонії

7

Переваги
Переваги навчання у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка:
Адаптивна система навчання із вибірковими дисциплінами, яку можна підлаштувати під себе, викладачі
застосовують як класичні, так і сучасні методики освіти
Система студентського самоврядування (Студпарламент), яка дозволяє впливати на навчання і роботу твого
улюбленого Університету, а також допомагати йому

Профспілка, яка регулярно дає класні можливості для подорожей, відпочинку і розваг... навіть квитки у театр (так,
у театр теж можна ходити недорого)

Уже зацікавився? Подавай документи до нас після ЗНО та переходь на сайт:
http://ce-europe.knu.ua/studios

хочу вчитись тут
Київський національний Університет

ВСТУПАЙ ДО НАС ;)

HERODOT
Брошуру зробив для Вас:

@swtor_knu_teplo
@Paul_Shtelmakh
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