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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
3

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.

www.chmnu.edu.ua

Галузь знань:

29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 

291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма:

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Про факультет політичних наукПро факультет політичних наукПро факультет політичних наук

ь перемоги в різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах;

ь активне студентське життя.

ь сучасна навчальна база;

ь розвиток критичного мислення та самовдосконалення;

ь політика – головна сфера суспільного життя, 

    якою слід вміти керувати;

ь програми студентських закордонних стажувань;

ь прогресивні викладачі;



ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

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

квести, кіноклуби, літературні вечори 
та дипломатичні прийоми, 

університетська газета «Вагант» 

«Петро Могила ТБ».

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Щорічно десятки студентів-
міжнародників від'їжджають за кордон 
за освітніми програмами – «Work and 

Travel», «Camp America», «Fulbright», 
що дає їм можливість пізнати світ та 

познайомитися із західною культурою.

та студентське телебачення 

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних теплих будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, водна 

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

гуртожитки, система автон. опалення.

Специфічні професійні навички у 
студентів формуються в процесі 
організації дипломатичних прийомів, 
вирішенні творчих завдань, 
проведенні колоквіумів 
та круглих столів. 

і районних адміністраціях. 

ВИКЛАДАЧІ

Викладання у «могилянців-

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Міжнародники ЧНУ імені П. Могили 
вивчають дві іноземні мови 
(обов'язкову англійську та іншу за 
вибором) та отримують диплом 
політолога–міжнародника, 
перекладача з іноземної мови.

міжнародників» максимально 
спрямоване на вирішення 
проблемних ситуацій, розв'язання 
творчо-пошукових завдань. 

ПРАКТИКА

Студенти–міжнародники проходять 
практику у Європарламенті, ООН, 
Верховній раді України, обласній 

 • аташе;

 • дипломатичний агент;

 • дипломатичний кур’єр;

 • помічник експерта із 

 ПРАЦЮВАТИ – КИМ?

  та зовнішньоекономічної 

 • помічник консультанта 

 • журналіст-оглядач міжнародної сфери;

  зовнішньополітичних питань;

  із зовнішньополітичних питань;

 • секретар дипломатичного агентства; 

 • співробітник органів зовнішньополітичної 

  діяльності при державних адміністраціях;

 • в органах служби безпеки, митницях;

  при державних адміністраціях;

 • перекладач з іноземної мови у державних і комерційних структурах.

 • в приватних фірмах, що мають міжнародні контакти.

 ПРИЧИНИ ВИВЧАТИ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ЧНУ:

 • поглиблене вивчення англійської мови та диплом міжнародника-перекладача;

 • у представництвах іноземних компаній;

  різноманітні посольства;

 • можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати 

  науковий ступінь доктора філософії;

 • цікаве студентське життя та можливість подорожувати Європою та світом, 

  прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах;

  відвідуючи різноманітні тренінги, семінари та школи;

  (посольства, консульства та інші установи 

 • поїздки в Міністерство закордонних справ, в Дипломатичну академію та 

 ПРАЦЮВАТИ – ДЕ?

 • в інститутах державної влади 

 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та

  по лінії Міністерства закордонних справ);

 • вивчення дипломатичного протоколу та ділового етикету та організація 

  дипломатичних прийомів;

 • в органах зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності 

  в   Україні та за її межами.

 • здобуття диплому, який визнається країнами ЄС і можливість працювати 

«Міжнародні  відносини» – 

це шанс для впевнених, 

наполегливих молодих людей 

на цікаве та забезпечене 

майбутнє.
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