Щ О М И Д О С Л І Д Ж У Є М О?

Наша кафедра не лише викладає, але й
займається науковим дослідженням
багатьох проблем зарубіжної історії, серед
яких революції та революційні рухи в новий
та
новітній
час,
Перша світова війна
та її цивілізаційний
вплив на історію ХХ
ст., історія імперій у
новий та новітній час,
молодіжні протестні
рухи в країнах Західної
Європи та Північної Америки другої половини
ХХ ст., актуальні питання історії США та
Канади, дискусійні питання історії Другої
світової війни.

Контактний телефон: (0372) 52-27-39
Сайт кафедри: www.newhist.chnu.edu.ua

Наша сторінка у Фейсбуку:
www.facebook.com/groups/340352819677040/

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ
ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КАФЕДРА ІСТОРІЇ НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Х Т О М И І Д Е М И?
Ось наш факультет.
Раніше він називався
історичним, але з
2005 року вже є
факультетом
історії, політології
та міжнародних
відносин (бо вчаться
в нас студенти аж
восьми
спеціальностей). Він
розташований за
адресою: Чернівці,
вул. Кафедральна,
2. (14-й корпус ЧНУ).
На факультеті діють 7 кафедр. Однією з них є наша –
кафедра
історії
нового та
новітнього
часу (22-а
аудиторія
на
другому
поверсі 14го корпусу
ЧНУ).

К О Г О М И Г О Т У Є М О?
Разом із кафедрою історії
України
та
кафедрою
історії
стародавнього
світу, середніх віків та
музеєзнавства
наша
кафедра готує насамперед
студентів-істориків,
які
поділяються на дві окремі
спеціальності:
1.
Спеціальність
«Історія та археологія».
Випускники
можуть
працювати вчителями загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв,
викладачами коледжів, вищих навчальних закладів і викладати як
безпосередньо історію, так і соціально-політичні дисципліни. А також
можуть працювати в науково-дослідних інститутах, музеях, архівах,
наукових бібліотеках (або навіть у туристично-екскурсійних центрах,
редакціях засобів масової інформації, органах державної влади та
місцевого самоврядування).
2. Спеціальність «Середня освіта (Історія)».
Випускники можуть працювати вчителями загальноосвітніх шкіл,
гімназій та ліцеїв, викладачами коледжів і викладати як історію, так і
соціально-політичні дисципліни.

Щ О М И В И К Л А Д А Є М О?

Наша кафедра є однією з найдавніших на
факультеті (бо була відкрита ще в 1940 році), але
у нинішньому вигляді існує з 2001 року. Вона
складається нині з одного професора, шести
доцентів і двох асистентів.

На цих двох історичних спеціальностях
викладачі
нашої
кафедри
викладають чимало дисциплін,
наприклад, такі як Історія країн
Західної Європи та Північної Америки
у новий час, Сучасна історія країн
Західної Європи та Північної Америки,
Історія країн Латинської Америки, Історія країн Сходу у новий та
новітній час, Історія країн Центральної та Східної Європи, Історія
Росії, Історія СРСР, Історія країн пострадянського простору,
Історія Великих Цивілізацій, Методологія історичної науки, а
також чимало дисциплін самостійного вибору студентів.

