Напрямки підготовки
бакалаврів і магістрів:
Етнокультурологія / Ethnocultural
studies
Народи і нації в умовах сучасних
трансформацій

Часті запитання
1) Чи актуальна ця спеціальність
у світі?
Так. Спеціальність Ukrainian studies
вивчають в університетах Польщі, Канади,
США та інших країн.

Урбаністика / Urban studies
Дослідження українських та зарубіжних
міст, міського життя в усіх його
аспектах.

2) Які тести потрібно скласти?

Студії з дослідження пам’яті /
Memory Studies
Вивчення різних видів колективної
пам’яті

3) Чи варите ви на кафедрі борщі?

Мови у глобалізованому світі /
Languages in global world
Взаємодія мов і мовні практики у
сучасному світі
Музеєзнавство та екскурсієзнавство
/ Museum and excursions
Розроблення екскурсій та сучасних
туристичних об’єктів
Академічне письмо / Academic writing
Створення та редагування академічних
текстів
Усна історія / Oral history
Збирання та аналіз свідчень учасників
подій

Харківський національний
університет
імені В. Н. Каразіна
Філософський факультет

ЗНО з української та іноземної мов,
історію України або математику

Ні. Однак якщо ви зварите –
продегустуємо.
4) Чи зможу я, навчаючись на кафедрі,
взяти участь у міжнародному
стажуванні?
Так. Ми активно розробляємо програми
студентських обмінів.

Чи маєте ще запитання?
Пишіть або телефонуйте нам!
Тел.: (057) 707-51-92
E-mail: ukrstudies@karazin.ua
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 485
Наша сторінка на Facebook
www.facebook.com/ukr.study.departme
nt
На обкладинці використано картину Р. Опалинського
“Гуцульский театр”

Кафедра
українознавства
Ukrainian Studies
Department of
School of
Philosophy

Наші студенти та аспіранти:
- беруть участь у міждисциплінарних
школах і тренінгах;
- виступають на міжнародних конференціях;
- проходять стажування у вишах України та
Європи;
- виграють українські та європейські гранти
і стипендії;
- отримують престижні премії за наукову
діяльність.

Наші викладачі

-

викладають відповідно
методик навчання;

до

сучасних

проводять
заняття
українською,
англійською, польскою мовами;
- пишуть високоякісні підручники й
монографії з історії України, культурології,
етнології, урбаністики, мовознавства та
інших напрямків.

Наші спеціалізації
Вступаючи на філософський факультет, ви
отримуєте ґрунтовну
теоретико-методологічну
підготовку, яка допоможе
вам зорієнтуватись у
світових тенденціях
сучасної філософії та
сформувати власний
світогляд.
Із 3 курсу починається
поглиблена спеціалізація, у межах
якої кафедра гарантує
індивідуальний підхід до
роботи з кожним
студентом, гнучкий вибір
програм підготовки та
дослідницьких тем.
Бакалаврські та магістерські
дипломи на кафедрі
українознавства
захищають за
спеціальністю
культурологія. Наші
студенти обирають
актуальні та цікаві теми
досліджень. Серед них: історія
української моди, молодіжних
субкультур (музичних, спортивних
тощо), вивчають усну історію,
середньовічні фрески та міські артоб’єкти, сучасні соціальні мережі та
багато інших актуальних тем...

В яких сферах працюють
наші студенти?
Викладацька діяльність
Організація культурних заходів
Державне управління
Туристичний бізнес
Створення арт-об’єктів
Копірайтерство
Створення професійних текстів на
будь-яку тематику

Які навички я отримаю?
- вміння логічно і критично
мислити;
- взаємодіяти в мультикультурному
середовищі;
- проводити публічні виступи;
- обробляти інформацію;
- відстоювати свою думку;
- перемагати в диспутах;
- вести дискусію.

Наші партнери за
кордоном:
- Інститут Всходній
Університету Адама
Міцкевича (Познань,
Польша)
- Канадський інститут
українських студій
університету Альберта
(Едмонтон, Канада)

