
«Сумлінно вчиться. Не втрачайте будь-яку можливість пізнавати нове у всіх
сферах людського життя. Політична наука це безмежне поле скарбів  людської 
мудрості і знання, навчіться живити свій розум цим невичерпним джерелом і тоді 
ви зможете осягнути те, що для більшості людей поки залишається загадкою …!» 

Анна СОЛОВЙОВА, випуск 2007 року. 

(кандидат політичних наук, доцент)
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Олександра КАРАБІЛО, випуск 2015 року. 

Спілкуйтеся з тими, хто сильніший за вас, з тими, хто мотивує і зможе навчити 
чомусь новому. Вивчайте іноземні мови. Не бійтеся брати участь у міжнародних 
програмах і конкурсах. Успіхів!»

(помічник-консультант народного депутата України)

«Мрійте, плануйте, дійте. Займайте активну життєву позицію. 

Дмитро ДУМА, випуск 2014 року. 

«Щоб стало зрозуміло куди рухатись, дайте самому собі чесну відповідь на три 
запитання: «Ким я хочу бути в майбутньому?», «Що для цього потрібно зробити?», 
«Як сильно я цього хочу?». Це ваша відповідальність і старт дорослого життя. 
Час пішов!»

(Спеціаліст з медіа-продукції, Міжнародний республіканський інститут )

(журналіст, кореспондент)

Валерія ШАПОВАЛОВА, випуск 2014 року. 

«Дорогі друзі, якщо Ви хочете стати політологами, або ж Ви ще не вирішили, але 
вже думаєте про це, то вам потрібно вступати на факультет політичних наук 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили – найкращий 
навчальний заклад у нашому місті.»

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;

• активна асоціація випускників;

• найвищий статус   ̶  національного університету;

• державна форма власності; 

• наявність державного замовлення.

 (журналіст, репортер, телеведуча)

«ЧНУ імені Петра Могили розширив мій світогляд. Я завжди  мріяла стати 
політичним аналітиком, і зараз так сталося, що я пишу про політику і вивчення 
політології дало мені, для моєї роботи, необхідні знання.»

Христина БЕРДИНСЬКИХ, випуск 2006 року.

Анатолій ЧУБАЧЕНКО, випуск 2012 року 

(журналіст, головний редактор «Преступности.нет»)

«Друзі, беріть участь в університетському житті, отримуйте задоволення від 
навчання. Читайте, читайте, читайте... Читання буде розвивати ваш світогляд разом 
з фантазією. Не цінуйте заробіток вище знань.»



ЩО ВМІЄ ПОЛІТОЛОГ? 
Політологи отримують підготовку в сфері розробки сучасних політичних 

стратегій, соціально-економічної політики і організації представництва інтересів 

бізнес-структур в органах державної влади.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ПОЛІТОЛОГ?
• в органах законодавчої й виконавчої влади;

•  дипломатичних установах, PR-службах та видавництвах;

•  прес-центрах, інформаційних агенціях, засобах масової інформації;

•  агенціях, які займаються виборчими технологіями, політичним консалтингом; 

•  політичних та громадських організаціях, політичних партіях;

•  наукових та навчальних установах.

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ПОЛІТОЛОГ?
Політтехнолог – це професія, яка з розвитком партійного руху, виборів 

є однією з найбільш високооплачуваних та затребуваних на ринку праці. 

Політичний журналіст-оглядач – це фахівець, що займається 

публіцистичною діяльністю в ЗМІ.

Державний службовець – працівник органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Дипломат – фахівець з питань зовнішньої та внутрішньої політики, 

працівник дипломатичних установ. 

Незалежний експерт – працівник аналітичних і інформаційних центрів, 

корпорацій, банків.

Викладач соціально–політичних дисциплін у навчальних закладах всіх рівнів. 

Власний бізнес в обраному напрямку – консалтингова фірма, рекламна агенція 

або школа політичних стратегій.

ДИПЛОМИ ПОЛІТОЛОГІВ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
ВИЗНАНІ У ЄВРОПІ!

ПРИЧИНИ ОБРАТИ ПОЛІТОЛОГІЮ 

В ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ:
• матимете можливість навчатися за програмою, 

  яка відповідає світовим зразкам;

• отримаєте можливість працевлаштуватися вже в період навчання 

  в престижних компаніях і отримувати гідну платню;

• гарантовано зможете оволодіти двома іноземними мовами 

  і працювати в міжнародних організаціях;

• матимете можливість навчатися в магістратурі та аспірантурі, 

  отримати науковий ступінь доктора філософії;

• отримаєте диплом, який визнаний країнами Європейського Союзу 

  і зможете працювати в Україні та за її межами.

Дипломи випускників ЧНУ ім. Петра Могили за спеціальністю «Політологія» занесені 
до Бази Даних «Anabin» ― це База, за якою в ЄС здійснюється «визнання та оцінка 
закордонних освітніх сертифікатів». http://anabin.kmk.org/ 

Спеціальність «Політологія» в базі Anabin має статус Н+, тобто, наша спеціальність 
акредитована у Європейському Союзі. Для Посольства достатньо роздруківки 
з бази Anabin для надання робочої візи або візи для пошуку роботи в країнах ЄС.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК:
+38 (0512) 76-55-78
www.facebook.com/Polytology/?pnref=lhc
www.chmnu.edu.ua/kafedra-politichnih-nauk/
Вул. 1-ша Воєнна, 2, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.

3

МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ:
• ступінь магістра політології;
• ступінь PhD з політології.

ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗДОБУТИ
ступінь бакалавра політології.
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