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ХНУ, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, курс 
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Навчальні курси, що викладаються: 
1. Історія стародавньої Греції та Риму (заочне відділення) 
2. Джерелознавство історії античного світу (основа перекладу латинських текстів) 
3. Практичний переклад латинських текстів 
4. Практичні заняття з «Історії Стародавнього Сходу», «Історії стародавньої Греції 

та Риму», «Історії середніх віків (I-II періоди), «Історії середніх віків (III період) 
 


