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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус  ̶  національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Про факультет політичних наукПро факультет політичних наукПро факультет політичних наук

Галузь знань:

03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 

032 «Історія та археологія»

Освітня програма:

«ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

 ь перемоги на різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах;

 ь програми студентських закордонних стажувань;

 ь прогресивні викладачі;

 ь політика – головна сфера суспільного життя, якою слід вміти керувати;

 ь сучасна навчальна база;

 ь розвиток критичного мислення та самовдосконалення;

 ь активне студентське життя.



Ка Фоскарі в Італії та у 

12 сучасних теплих будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, водна 

станція, картинна галерея, культурно-
мистецький центр, 2 їдальні та 3 

гуртожитки, система автон. опалення.

польській Академії ім. Яна Длугоша.  

семестрово навчаються за обміном 
«Могилянські історики» 

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, літні школи, 
творчі колективи, тематичні вечірки, 

квести та кіноклуби, літературні вечори 
та історичні турніри, університетська 

газета «Вагант» та студентське 
телебачення «Петро Могила ТБ».

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Практична підготовка здійснюється на 
археологічній, архівній, музейній та 

педагогічній практиках. Розробки на 
унікальних пам'ятках періоду пізнього 

палеоліту (40-10 тис. років тому).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

КОМФОРТНІ УМОВИ

у венеціанському університеті 

При кафедрі історії також працює 

Миколаївське відділення 
Інституту історії України НАН України.

імені М. С. Грушевського. 

Фахівці з історії мають можливість 

вивчати англійську, німецьку, польську, 

іспанську, французьку, латинську та 

старослов'янську мови.

освітніх програм «Camp America» та 

«Fulbright». 

ВИКЛАДАЧІ

Співробітники кафедри є членами 

Науково-дослідного інституту 

полоністики та Південного відділення 

Інституту української археографії та 

джерелознавства 

та ПОДВІЙНА ОСВІТА

«Могилянські історики» мають 

можливість пізнати світ та 

ознайомитися із західною системою 

освіти в рамках міжнародних 

МОВИ, ПОДОРОЖІ 

 • інструктор–консультант з туризму, гід–краєзнавець.

  та пам’ятками історії;

  державної влади й управління;

 • викладач та співробітник наукових установ;

 • гарантована можливість оволодіти двома іноземними мовами;

 • можливість стати справжнім археологом чи видатним істориком;

 ПРАЦЮВАТИ — КИМ?

  партій і громадських об’єднань;

 • справжня історична практика з експедиціями, розкопками 

 • керівник районних, міських і обласних відділів освіти;

 • спеціаліст управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, 

 • здобуття диплому, який визнається країнами ЄС і можливість працювати 

  в Україні та за її межами. 

 ПРИЧИНИ ОБРАТИ ІСТОРІЮ 

  районного та обласного рівня;

 • старослов’янська мова та латина, військова історія та сакральна історія;

  науковий ступінь доктора філософії;

 • вчитель або адміністратор закладу освіти;

 САМЕ В ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ:

 • можливість навчатись за програмою, яка відповідає світовим зразкам;

 • радник та консультант відомств та установ, депутатського корпусу, 

 • науковий співробітник в музеях, архівах та в органах 

 • можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати 
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