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КРОК 1 (обрання майбутнього фаху) 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ: 

1. Людина і світ.  

2. Правознавство.  

3. Public relations (зв’язки  

з громадськістю). 

4. Географія та краєзнавчо-

туристична робота.   

 

 

 

КРОК 2 (ЗНО) 

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ  

ДЛЯ ВСТУПУ:  

1. Історія України. 

2. Українська мова та 

література.  

3. НА ВИБІР: іноземна мова, або 

географія, або біологія.  

 

 

КРОК 3 (студент) 

ВІДЧУЙ СЕБЕ У КОЛІ 

ДРУЖНЬОЇ 

СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ РОДИНИ 

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ! 

Наші координати:  

м. Харків, вул. Алчевських, 29  

(станція метро «Пушкінська») 

Тел.: (057) 700-48-01. 

http: // hnpu-istfac.at.ua; 

beregnasv@gmail.com;  

http://vk.com/public41692589 

 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 

ЦЕ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР! 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 

вул. Валентинівська, 2.  

Тел.: (0572) 68-14-34.   

 

ДО ЗУСТРІЧІ! 

 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  

НА ФАКУЛЬТЕТІ 

 
Підготовку зі спеціальності 

забезпечують кафедри: історії 

України, всесвітньої історії, 

географії, суспільно-правових 

дисциплін і менеджменту освіти, 

філософії. На факультеті працюють 

наукові гуртки. 

 
Студенти історичного факультету  

є переможцями наукових 

конкурсів, Всеукраїнських олімпіад 

та турнірів з історії; учасниками та 

переможцями міжнародних 

грантових програм. 

ПРАКТИКИ 

Під час навчання студенти 

проходять археологічну, 

географічну польову, музейно-

архівну, педагогічну практики, 

працюють у дитячих оздоровчих 

таборах.  

  
СПОРТ 

Працюють численні спортивні 

секції для хлопців та дівчат з 

волейболу, баскетболу, футболу, 

настільного тенісу, армреслінгу, 

шах, шашок. 

 

МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ, ОБМІН 

СТУДЕНТАМИ, 

ЗАКОРДОННІ 

ПРАКТИКИ 

 
Історичний факультет 

підтримує дружні відносини з 

зарубіжними університетами: 

Вроцлавський, Варшавський, 

Білоруський державний 

університет, Вітебський 

державний університет 

 імені П. Машери, Рурський 

університет у Бохумі (ФРН) 

на базі яких студенти-

історики проходять 

стажування, беруть участь в 

роботі конференцій, круглих 

столів.   

ПЕРСПЕКТИВИ 

Випускники факультету 

підготовлені до роботи 

вченими та викладачами 

історії, правознавства, 

географії в школах, 

технікумах, вузах; 

журналістами, спічрайтерами 

та аналітиками у громадських 

організаціях, фахівцями 

наукових установ, 

працівниками музеїв, 

спеціалістами держустанов. 

 Міцний фундамент отриманої 

історичної освіти дозволяє 

будувати практично  

будь-яку кар’єру.  
 

Запрошуємо Вас на  

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ 25 березня  

об 11.00 в ауд. 310 
На Вас чекає лекція щодо 

підготовки до ЗНО, знайомство з 

кафедрами факультету та 

приємна тепла атмосфера з чаєм 

та печивом!  

Шановний друже!  

Зроби важливі три кроки 

назустріч своєму майбутньому!  

 

mailto:beregnasv@gmail.com
http://vk.com/public41692589

