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Сучасний соціально-економічний та політичний розвиток України і, 

зокрема, південного регіону, де запроваджується у життя Закон 

України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» і потреба у 

розширенні міжнародних і міжнаціональних контактів обумовили 

відкриття у 2003 році на факультеті політичних наук нової 

спеціальності «Міжнародні відносини», яка акредитована за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Це 

фахівці, що підготовлені до виконання висококваліфікованої 

аналітичної, організаційно – управлінської та дослідницької діяльності 

у сфері міжнародної політики. Наші випускники є працівниками 

держадміністрацій з питань зовнішньополітичної діяльності, органів 

служби безпеки, а також експертами, референтами чи консультантами 

рекламних і екскурсійних туристичних агенцій, перекладачами. 

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним 

вимогам кафедра міжнародних відносин має постійні зв’язки із 

зарубіжними університетами. Звичною є практика запрошення 

провідних іноземних вчених для викладання спецкурсів, а також 

стажування студентів та викладачів у закордонних 

університетах.  

Зазначимо, що ЧДУ імені Петра Могили має усталену 

традицію співробітництва з освітніми закладами Польщі. В 

університеті діє Центр з вивчення польської мови і культури за 

підтримки посольства Польщі в Україні і студенти 3–4-х курсів 

мають можливість вивчати польську мову як другу іноземну, та 

спеціалізуватися з теми «ПНР у сучасних міжнародних 

відносинах». Відомий вітчизняний полоніст, а нині професор 

 
Студенти-міжнародники в МЗС України, 2011 рік 

 
 

 
Щорічна студентська конференція  

«Південна Україна у міжнародних відносинах», 2013 рік 



кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Є.Г. Сінкевич має 

багаторічні наукові зв’язки з польськими колегами. 

Тому зовсім невипадково делегація польських студентів м. Кракова 

завітала 21 вересня 2010 року до Чорноморського державного університету 

ім. Петра Могили з дружнім візитом. Зазначимо, що дві делегації студентів з 

Миколаєва вже побували у Краківському університеті, а в 2012 р. делегація 

студентів факультету політичних наук на чолі із старшим викладачем 

кафедри міжнародних відносин В.О. Погромським була з візитом у 

Познанському університеті. 

Щорічно десятки студентів-міжнародників від’їжджають за кордон за 

освітніми програмами – «Work and Travel», «Camp America», «Fulbright», 

«Volan-Sea», що дає їм можливість пізнати світ, познайомитися із західною 

системою освіти, щоб згодом продовжити свою за 

магістерськими програмами за кордоном. За результатами 

освітнього проекту університету м. Саарленду, фінансованого 

програмою Німецької служби академічних обмінів (DAAD) 

«Підтримка демократії в Україні», 5 студентів спеціальності 

«міжнародні відносини» у 2010 році отримали міжнародні 
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сертифікати «Європаїкум» (А. Білоконь, Ю. Мазур, І. Шипіна, 

Ю. Маєвська, О. Компанієць), що відкрило їм перспективу 

продовження освіти на магістерських програмах у Німеччині. У 2010-

2012 рр. студенти спеціальності «міжнародні відносини» навчалися у 

магістратурі Лейденського університету (Нідерланди) – Юлія 

Хурчакова, а Юлія Заікіна – у Болонському (Італія), Вероніка Юрченко 

в університеті Болгарії тощо.  

Окрім країн Європи і Америки, студентські вояжі включають і 

країни Азії. Як наслідок зацікавленості студентів і викладачів 

факультету у сходознавчих студіях, з 2010 року розпочато програму 

освітніх обмінів з Дечжоуським університетом (КНР). У складі 

делегації ЧДУ імені Петра Могили на чолі з деканом факультету 

політичних наук Н.В. Шевченко, яка відвідала КНР у січні 2010 року, 

були і студенти спеціальності «міжнародні відносини» – Дарина 

Жиденко і Валерія Хомутіна. Протягом 2010-2011 рр. у Дечжоуському 

університеті навчалася Яна Лощиць. 

У рамках укладеної угоди про співробітництво між 

Чорноморським державним університетом імені Петра 

Могили та Дечжоуським університетом (КНР) в університеті з 

12 січня по 19 січня 2011 року з черговим візитом перебувала 

делегація викладачів і студентів з Китаю. 

Протягом навчання студенти вивчають факультативно 

третю іноземну мову: польську, японську, іспанську, 

китайську тощо. Так студенти-міжнародники Валерія 

Хомутіна, Альона Білоконь мають міжнародні сертифікати на 

знання японської мови. 

Як бачимо, всі шанси побачити світ і себе показати 

миколаївські «могилянці» використовують сповна, не 

чекаючи далекої чи близької перспективи України стати 
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повноправним членом ЄС.  

Студенти–міжнародники є учасниками Всеукраїнських 

олімпіад зі спеціальності, курсів «Human Rights Umbrella» 

(Дар’я Фрич, 2008 рік) від Умейського університету (Швеція), 

переможцями конкурсу Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ЮА» 

(Олександра Калачова, 2013 р.), призерами конкурсу «Кращий 

студент Миколаївщини» (Анна Ліханова стала переможницею у 

номінації «Кращий студент-медійник»), переможцями конкурсу 

на стажування у ВР України від ГО «Молодіжна Альтернатива» 

(Лілія Недбай, Ольга Ющенко). Багато студентів нагороджені 

стипендією міського голови міської ради за значні успіхи у 

навчанні та активну позицію, що сприяє розвитку міста 

Миколаєва та його уславленню на всеукраїнському та 

міжнародному рівнях. 

Активним у студентів-міжнародників є наукове життя, що 

виражається в участі у різних конференціях та наукових публікаціях. 

Серед них можна назвати щорічні конференції, які організовуються 

кафедрою міжнародних відносин: «Південна Україна у міжнародних 

відносинах» та «Могилянські читання»; наукові заходи ВНЗ України: 

Дипломатичної академії при МЗС України, Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича, Київського 

національного університету імені Т. Шевченка, Одеського 

національного університету імені І. Мечникова й багатьох інших. 

Щорічно студенти спеціальності «міжнародні відносини» публікуються 

близько 100 статей і тез як самостійно, так й у співавторстві з 

науковими керівниками. 
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