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Вітальне слово ректора! 

 

Ви стоїте на порозі самостійного життя, перед вами 

крок  у  майбутнє.  Саме зараз час прийняти важливе 

 рішення та обрати спеціальність, яка перетвориться на 

улюблену професію, справу життя. У цьому довіднику Ви знайдете 

інформацію про спеціальності одного з кращих закладів вищої освіти, 

умови вступу до нього, що допоможуть свідомо обрати спеціальність та 

вступити до університету.  

Мета ЧНУ імені Петра Могили – надати студентам не лише фахові 

сучасні знання, розвинути управлінські навички, але й допомогти в 

освоєнні новітніх інформаційних технологій й іноземних мов для успішної 

самореалізації, адаптації на глобалізованому ринку праці. Тому випускники 

університету стають лідерами практично в усіх напрямах діяльності.  

Особливістю університету є висококваліфікований професорсько-

викладацький склад і широкий вибір спеціальностей. Ми пропонуємо 

різноманітні форми навчання: майстер-класи, проекти, кейси і семінари. До 

навчального процесу залучено практиків, які працюють у вітчизняних та 

міжнародних компаніях.  

Наші студенти беруть участь у міжнародних програмах обміну та 

проходять навчання за програмами подвійних дипломів у провідних 

університетах Європи.  

Інфраструктура університету – це навчальні корпуси, поєднані  

в студентське містечко, 3 гуртожитки, водно-спортивна станція,  

14 комп’ютерних класів, 2 телестудії. Матеріально-технічна база сприяє 

реалізації студентських ініціатив та розвитку студентського 

самоврядування. 

Щороку ми відкриваємо свої двері для здібної молоді, яка згодом 

неодмінно стане інтелектуальною елітою України та побудує власну 

успішну кар’єру.  

ЧНУ – це переваги, якими може скористатися кожен студент! 

Ми створюємо майбутнє – приєднуйтесь до нас! 
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Освітньо-професійна програма «Медицина» 

Медицина – спеціальність, що вивчає різноманітні захворювання людини, методи їх діагностики, 

лікування та профілактики. Слово «медицина» походить від латинського словосполучення ars medicina – 

«мистецтво зцілення», «лікувальне мистецтво». 

У медицині навчання в університеті з самого початку (з першого курсу) здійснюється за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. Після закінчення навчання випускнику присвоюється освітній 

ступінь (освітня кваліфікація) «Магістр медицини» та професійна кваліфікація «Лікар». 

Термін навчання – 6 років. Навчання здійснюється тільки на денній формі. 

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста з медичних спеціальностей можуть бути 

зараховані на 2-й курс після успішного складання тестових завдань. 

Спеціальність 222 Медицина (магістр на основі ПЗСО) 

Освітня програма «Фармація, промислова фармація» 

Фармація – одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для 

забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою. Можна без перебільшення сказати, що 

фармація – це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. Після закінчення навчання фармацевт 

володіє системними та змістовними знаннями з хімії, фармакології та фармакотерапії, фармакогнозії, 

фармацевтичної технології, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, 

фармакоекономіки та ін. Це дає можливість широкого вибору місця роботи:  

Термін навчання на денній формі – 3 роки, на заочній – 2,5.  

Фармацевт – це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до 

інтелектуальної еліти! 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітня програма «Психологія» 

Психологія – спеціальність, яка вивчає закономірності прояву і розвитку психіки людини, формування її 

особистості. 

Навчання за цією спеціальністю дає можливість опанувати знання та практичні навички у різних сферах 

діяльності. 

У роботі зі студентами використовуються такі інтерактивні методи навчання: творчі завдання; 

робота в малих групах; рольові, імітаційні та ділові ігри; використання суспільних ресурсів (запрошення 

спеціалістів, екскурсії); соціальні проекти, змагання, фільми, спектаклі; використання інтерактивних лекцій, 

відео- та аудіоматеріалів; проведення семінарських занять у формі тренінгів. 

Отримані знання та навички дають змогу фахівцю-психологу обіймати посади (за Державним 

класифікатором професій). 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Освітня програма «Екологія» 

Бакалаврат. Освітня програма «Екологія». Підготовка фахівців з моніторингу/оцінки/моделювання/

прогнозування стану навколишнього середовища, розвитку природно-заповідного фонду, екологічного 

інспектування і паспортизації, рециклінгу і утилізації відходів діяльності.  

Магістратура. Освітньо-професійна програма «Екологія і охорона навколишнього середовища». 
Підготовка професіоналів у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування зі  

знаннями щодо проведення системного аналізу стану навколишнього середовища, застосування сучасних 

технологій із захисту довкілля, екологічного управління і виховання. 

Магістратура. Освітньо-професійна програма «Екологічна стандартизація, сертифікація і 

управління якістю». Підготовка професіоналів у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування з навичками розроблення екологічних стандартів, здійснення екологічної 

сертифікації діяльності/виробництва, верифікації небезпечних викидів і скидів, розроблення інтегрованих 

систем управління за міжнародними стандартами ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 інших. 

Випускники-екологи можуть обіймати керівні посади у державних органах (відділи відповідних 

міністерств, адміністрацій різних рівнів), органах державної служби, промислових підприємствах, 

приватних фірмах, органах екологічної стандартизації, сертифікації, верифікації, експертизи і контролю, 

установах природно-заповідного фонду.  

Є додаткові можливості:  

– на бакалавраті: 1) пройти стажування у Saarland University (м. Саарбрюкен, Німеччина);  

2) отримати паралельно другий диплом бакалавра європейського зразка на базі Поморської академії             

(м. Слупськ, Польща); 

– у магістратурі: 1) отримати професійну кваліфікацію спеціаліста/менеджера системи управління 

якістю (QMS), екологічного управління (EMS); 2) отримати паралельно другий диплом магістра 

європейського зразка та стажування на підприємствах Європейського Союзу на базі університету WSZOP 

(м. Катовіце, Польща); 3) отримати сертифікат про навчання в Українській лабораторії якості та безпеки 

продукції АПК України. 

Аспірантура. Освітньо-наукова програма «Екологія»: підготовка PhD in Ecology. 

Спеціальність 053 Психологія 

Спеціальність 101 Екологія 



■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 

Тел.:  (0512) 24–41–89 (Приймальна комісія) 

http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 

Тел.: (0512) 500-333; факс: (0512) 500-069; (0512) 24–41–89 

http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 

Освітня програма «Соціальна робота» 

Освітня програма надає студентам фундаментальні знання та практики для соціальної роботи у різних 

сферах з людьми, групами, сім’ями, громадами та організаціями. Інноваційний навчальний план 

допомагає студентам удосконалювати лідерські, аналітичні, командні навички, розвивати емоційний 

інтелект. Студенти поглиблено вивчають іноземні мови, викладання ряду дисциплін відбувається 

англійською мовою. Навчання поєднує академічну і практичну складову – заняття в аудиторії, роботу в 

групах, майстер-класи, тренінги та соціальні проекти в громаді. Протягом навчання студенти формують 

активну громадянську позицію шляхом залучення до волонтерської діяльності. Випускник програми може 

працювати в закладах освіти різних рівнів, в об’єднаних територіальних громадах, неурядових 

організаціях, в органах державної влади і місцевого самоврядування. 

Магістратура 

Випускники спеціальності отримують диплом магістра соціальної роботи професійної кваліфікації – 

менеджер у соціальній сфері. У процесі навчання від кваліфікованого викладацького колективу, який 

проходив навчання і стажування у США, Англії, Німеччині, Польщі і забезпечує навчальний процес на 

високому рівні на основі інноваційних методик і власних наукових розробок, студенти отримують знання 

з управління, лідерства, соціального проектування і фандрейзингу, ефективної комунікації. Випускник 

програми може працювати в органах державної влади і місцевого самоврядування, неурядових 

організаціях, бізнес-структурах, міжнародних організаціях і благодійних фондах. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування  

Інститут державного управління (ІДУ) був створений у 2006 році відповідно до рішення Вченої Ради 

МДГУ ім. Петра Могили, у складі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра 

Могили (з 2008 року – Чорноморський державний університет імені Петра Могили), а з 2016 року – 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили). Сьогодні ІДУ здійснює підготовку 

бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями: 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»  

Основним напрямом освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери 

публічного управління та адміністрування. Бакалавр з публічного управління та адміністрування 

підготовлений для роботи в органах публічного адміністрування і здатен обіймати посади в місцевих 

державних адміністраціях, їх управліннях і відділах, може працювати провідним фахівцем служб 

державних органів та місцевих органів влади; обіймати посади в органах місцевого самоврядування, 

громадських та профспілкових організаціях, працювати менеджерами у соціальній та економічній сферах. 

Поглиблене вивчення іноземних мов сприяє працевлаштуванню випускників у міжнародних установах та 

організаціях. 

Рівень вищої освіти: бакалавр. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма «Державна служба» 

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в органах виконавчої 

влади всіх рівнів, місцевих державних адміністраціях, вищих навчальних закладах, академічних 

установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та 

громадських організаціях і здатен обіймати в цих органах і установах посади керівників, провідних і 

головних спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих 

справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів по 

роботі з персоналом і зв’язками з громадськістю, науковими працівниками, викладачами. Може працювати 

на управлінських і адміністративних посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. 

Рівень вищої освіти: магістр. 

 

Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування» 

Студенти, що навчаються за цією програмою отримують повний обсяг знань, навичок та вмінь, 

необхідних для роботи у сфері публічного управління та адміністрування. Випускники підготовлені для 

роботи в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях, виконавчих органах 

об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних, міських, районних, обласних радах, вищих 

навчальних закладах, академічних установах на посадах наукових працівників та викладачів, 

корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських 

організаціях і здатні обіймати в цих органах і установах посади керівників, провідних і головних 

спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; 

посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів з роботи з 

персоналом і зв’язків з громадськістю, Магістри можуть працювати на управлінських і адміністративних 

посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. 

Рівень вищої освіти: магістр. 

 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» 

Навчання за освітньою програмою «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» дає можливість 

випускникам обіймати посади генерального директора (директора), заступника генерального директора 

закладу охорони здоров’я, провідного директора, молодшого директора, змінного директора, начальника 

(завідувача, керівника) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я. Інноваційні методи навчання 

допомагають студентам оволодіти сучасними засобами комунікацій та зв’язку, технологіями 

інформаційного забезпечення управління, формами та методами роботи із засобами масової інформації. 

Випускники набувають умінь з фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я, засвоюють 

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я та удосконалюють лідерські, аналітичні, 

командні навички. 

Рівень вищої освіти: магістр. 

Спеціальність 231 Соціальна робота 
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54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 
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http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 
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Спеціальність 035 Філологія: 

035.01 Українська мова та література 

Освітня програма «Українська філологія, англійська мова та переклад включно»  

Університет пропонує довгострокові стипендіальні програми, серед яких: Fulbright Scholar Program, 

ERASMUS+ та DAAD. Інститут співпрацює зі студентськими програмами у США, Норвегії, Австрії, 

Німеччині, Іспанії, Польщі, Швейцарії, Франції, з Британською Радою, Французьким культурним 

центром, «Альянс-Франсез» (Франція), Гете-Інститутом, фондом Роберта Боша. 

Випускник програми може обіймати такі посади: філолог; перекладач у різних галузях господарства, 

де потрібні послуги з перекладу (перекладацькі бюро, підприємства державної та приватної форм 

власності, державні установи), посади в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях; посади у 

друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; посади у різноманітних фондах, 

спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; фахівців 

із зв’язків із громадськістю та пресою. 

Траєкторія студента 

Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах у ЧНУ та за кордоном. 

Працевлаштування за допомогою університетського Центру. Освітня програма та позааудиторна 

діяльність спрямовані на поєднання теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог. 

035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська 

Освітня програма «Польська і болгарська мови і літератури та переклад включно» 

Університет пропонує філологам щорічні поїздки до Болгарії та Польщі. Стажування у Болгарії 

складається з лекцій та заходів, спрямованих на ознайомлення з болгарською культурою та мовою країни 

(екскурсії, відвідування музеїв тощо). Навчальні візити до Польщі допоможуть студентові ознайомитися  

з європейським академічним середовищем, громадськими організаціями, взяти участь у лекціях, 

практичних заняттях, культурних заходах. 

Випускник програми може обіймати такі посади: фахівець з польської та болгарської мов і літератур; 

перекладач з польської та болгарської мов; коректор; редактор (технічний, мовний); копірайтер; рерайтер; 

лінгвіст; літературознавець.  

Випускник програми є придатним для працевлаштування в установах, організаціях, підприємствах, де 

є потреба в роботі з текстами українською, польською, болгарською мовами (переклад, створення, 

редагування, аналіз, оцінювання, інтерпретація). 

Траєкторія студента 

Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах у ЧНУ та за кордоном. 

Працевлаштування за допомогою університетського Центру. Освітня програма та позааудиторна 

діяльність спрямовані на поєднання теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог. 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська) 

Освітня програма «Англійська мова і література та переклад, друга іноземна мова» 

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетенцій у сфері філологічних наук; 

вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів у галузі 

англійської філології та зарубіжної літератури. Програма також сприяє формуванню випускників як 

соціально-активних і професійних особистостей, спроможних розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики і перекладу). 

Передбачається залучення студентів до прослуховування лекцій лекторів-носіїв іноземної мови. 

Програма дає можливість проходити стажування або навчатися в університетах-партнерах за кордоном. 

 

Освітня програма «Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови» 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграції населення, розширення ділових відносин та 

міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфіко-

ваних перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами 

та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з 

реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень 

комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти із роботодавцями, клієнтами та 

іноземцями. 

Професійна перспектива випускників 

Випускники, які отримують кваліфікацію перекладача, можуть у майбутньому бути залученими до 

професійної діяльності в політичних, громадських та професійних організаціях, сфері радіо і телебачення, 

кіновиробництві, освітянській діяльності, допоміжній діяльності у сфері державного управління, 

інформаційних та культурних службах, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та 

консульському представництві в зарубіжних країнах. 

Наші випускники обіймають посади: перекладач-референт науково-технічної літератури в 

ІТ компаніях; перекладач-референт текстів економічного спрямування; перекладач-референт юридичної 

документації; перекладач-референт офіційно-ділових та комерційних документів; військовий перекладач; 

перекладач-редактор; перекладач-менеджер; перекладач-консультант; перекладач художньої літератури; 

гід-перекладач; усний перекладач; викладач англійської та німецької мов. 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька 

Освітня програма «Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови» 

Підготовка фахівців, що спрямована на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, 

проектного та інноваційного характеру, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення 

завдань в науково-практичної діяльності.  

Академічна програма підготовки бакалавра філології має прикладний характер з орієнтацією на 

формування професійних умінь та навичок майбутнього перекладача. 

Відмінності від інших подібних програм: особливістю навчальних планів і програм є те, що вони 

враховують міжнародний досвід роботи в галузі освіти, регіональні потреби країни. Це дає змогу 

забезпечити якісну фундаменталізацію та профілізацію за рахунок взаємної участі факультетів та 

інститутів університету в підготовці фахівців за різними спеціальностями і напрямами при одночасному 

забезпеченні високих можливостей міжпредметних зв’язків. 

Дисципліни циклів фундаментальної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

викладаються іноземними мовами. 

 

Освітня програма «Німецька мова та література і англійська мова та переклад» 

Особливістю спеціальності є забезпечення випускників сукупністю професійно-педагогічних компе-

тентностей, які забезпечують готовність до професійної діяльності викладача іноземної мови на високому 

рівні та наступний професійний ріст. Студентам надаються якісні знання німецької та англійської мови, 

можливість вдосконалюватися за рахунок міжнародних стажувань, організовується проходження практик 

у навчальних закладах міста. Зацікавлені в науці можуть продовжити своє навчання в аспірантурі 

університету. Завдяки постійному спілкуванню з соціально активними і креативними викладачами 

кафедри, наші студенти набувають таких професійно значущих якостей особистості, як самостійність та 

ініціативність, неупередженість суджень і широта поглядів, контактність і комунікабельність. Саме тому 

випускники мають попит на ринку праці як в Україні, так і за її межами. 

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма «Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова» 

Університетом створено всі умови для того, щоб студенти навчалися на спеціальності «Середня 

освіта», проходили стажування та продовжували навчання в найкращих закладах освіти. Кафедра 

української філології, теорії та історії літератури тісно співпрацює з університетами Польщі та Болгарії, 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніми закладами 

міста Миколаєва: школами, ліцеями, гімназіями.  
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Випускник програми може обіймати такі посади: вчитель української мови і літератури та англійської 

мови загальноосвітнього навчального закладу; викладач середніх навчальних закладів: викладач професій-

ного навчально-виховного закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу; фахівець у 

галузі середньої освіти; копірайтер; рерайтер; коректор; лінгвіст; літературознавець.  

Випускник програми є придатним для працевлаштування в середніх загальноосвітніх і спеціалізованих 

навчальних закладах, різноманітних групах іноземних учнів, а також в установах, організаціях, 

підприємствах, де є потреба у фахівцях у галузі лінгвістики та літературознавства. 

Особливості освітньої програми 

Програма підготовки вчителів для нової української школи, здатних здійснювати професійну 

діяльність, пов’язану з формуванням якісної мовно-літературної освіти школярів. 

Траєкторія студента 

Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах у ЧНУ та за кордоном. 

Працевлаштування за допомогою університетського Центру. Освітня програма та позааудиторна 

діяльність спрямовані на поєднання теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог. 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма «Журналістика» 

Університетом створено всі умови для того, щоб студенти навчалися на спеціальності «Журналістика», 

проходили стажування та продовжували навчання в найкращих університетах США та Європи. 

Університет має власну телестудію, студентський телевізійний канал Petro MohylaTV, студентську газету 

«Вагант».  

Випускники спеціальності набувають знань та умінь із проектування та створювання інформаційного 

продукту, генерування інформаційного контенту, просуванню та пропонуванню створеного медійного 

продукту. 

Працевлаштування випускників: кореспондент; фотокореспондент; універсальний журналіст; фахівець 

зв’язків із громадськістю; працівник прес-служби різних установ; редактор; коректор; ведучий теле- і 

радіопрограм. 

Таким чином, поєднуючи навчання, творчість і активну участь у громадському житті, студенти стають 

свідомими українцями, носіями нової відкритої європейської держави.  

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма «Право» 

Право – провідна елітна спеціальність у будь-якій країні світу, а професія юриста – це одна з найбільш 

престижних і високооплачуваних професій сучасності. 

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили – це провідний правничий навчально-науковий заклад 

Миколаївської області. Факультет розташований у сучасному 10-му корпусі університету, у якому 

забезпечуються комфортні умови навчання. Аудиторії факультету обладнанні сучасним устаткуванням та 

Wi-Fі зоною. 

 

Рівні освіти та форми навчання 

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили здійснює підготовку фахівців зі спеціально- 

сті 081 «Право» за таким рівнями вищої освіти: 

 перший (бакалаврський) рівень; 

 другий (магістерський) рівень. 

Надання освітніх послуг з юридичної освіти провадиться за денною та заочною формами навчання. 

Для охочих діє військова кафедра. 

Навчання здійснюється за державним замовленням або контрактом (з можливістю розстрочення 

платежу за контрактом). 

 

Кадровий склад факультету 

Високоякісну підготовку юристів на юридичному факультеті забезпечує професійний науково-

педагогічний колектив.  

Кадровий склад факультету є найпотужнішим у Миколаївському регіоні. На кафедрах факультету 

працюють доктори та кандидати юридичних наук, професори та доценти. Викладачами спец. дисциплін 

факультету є діючі адвокати, нотаріуси, арбітр з трудових спорів, працівники прокуратури та судової 

системи, які забезпечують високий рівень теоретичних та практичних знань. 

Студенти факультету неодноразово одержували відзнаку «Юрист року Миколаївщини» в номінації 

«юрист-студент». Серед професорського складу, доктор юридичних наук А. Б. Блага одержала відзнаку 

«Юрист року Миколаївщини» в номінації «юрист-науковець». 

 

Бази практик та міжнародна співпраця  

Юридичний факультет активно співпрацює з Миколаївським окружним адміністративним судом, 

Господарським судом Миколаївської області, місцевими судами Миколаєва та Миколаївської області, 

Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області, Головним управлінням юстиції в 

Миколаївській області, прокуратурою Миколаївської області, які є базами проходження практики 

студентами юридичного факультету.  

Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах стажування та обміну студентів у 

країнах Європи та Америки. 

 

Працевлаштування випускників: суддя всіх ланок судової системи України, прокурор, помічник 

прокурора, слідчий (органів СБУ, МВС, ДБР, НАБУ, прокуратури), адвокат, нотаріус, юрист та 

юрисконсульт установ та підприємств усіх форм власності, викладач закладів вищої освіти та інші. 
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Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Факультет економічних наук був одним з перших, заснованих у 1996 році в Миколаївській філії 

НаУКМА та нині здійснює підготовку за 5 спеціальностями та 7 освітніми програмами. Структура 

освітніх програм і зміст навчальних дисциплін забезпечує високий рівень загальноекономічної та фахової 

підготовки, знання іноземних мов і розвиток особистості. Це гарантує працевлаштування випускників у 

всіх сферах бізнесу, фінансових установах, органах влади, неприбуткових організаціях і міжнародних 

компаніях. 

Студенти факультету мають змогу пройти семестрове навчання в університеті Саарланда  

(м. Саарбрюккен, Німеччина), Університеті Ка’Фоскарі (м. Венеція, Італія), університеті Кадіс (м. Кадіс, 

Іспанія), університеті Норд (м. Буде, Норвегія), Академія туризму Анталії (м. Анталія, Туреччина); або ж 

профільне короткострокове сертифіковане стажування англійською мовою у Міжнародному університеті 

Шіллер (м. Хайдельберг, Німеччина), університеті св. Марка і Джона (м. Плімут, Велика Британія), 

Карловому університеті (м. Прага, Чехія), Віденському економічному університеті (м. Відень, Австрія), 

Міжнародній академії ім. М. Булдянського (Братислава, Словаччина), Приморській Академії (м. Слупськ, 

Польща), міжнародному університеті Річмонд (м. Лондон, Велика Британія); а також програми подвійного 

диплому з університетами Польщі. 

Освітня програма «Облік і аудит підприємницької діяльності» 

Спеціальність є однією з найбільш цікавих і престижних сучасних спеціальностей, а процеси 

гармонізації із міжнародними стандартами обліку (IAS) та звітності (IFRS) підвищують вимоги до 

фахівців такого профілю. 

Висока якість підготовки обліковців забезпечується вивченням сучасних автоматизованих систем 

обліку, а саме: «1С: Бухгалтерія», «Парус», ознайомлення із системою електронного документообігу 

«M.E.Doc». У ЧНУ ім. Петра Могили діє єдиний серед вищих навчальних закладів Миколаєва Центр 

сертифікації 1С. Це дозволяє не лише опанувати програму на рівні професіонала, а й отримати 

відповідний сертифікат фірми «1С». Кафедра співпрацює із професійним виданням «Все про бух-

галтерський облік», що дає можливість володіти актуальною інформацією щодо останніх змін в обліку та 

оподаткуванні. Консультування з питань тлумачення Міжнародних стандартів аудиту (ISA) здійснюється 

за підтримки фахівців Спілки аудиторів України.  

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Перспективи працевлаштування випускників: посади економіста з праці, планування, фінансової 

роботи, економіста-аналітика, бухгалтера за різними напрямами діяльності, головного бухгалтера, 

аудитора, ревізора, фахівця фіскальної служби та служб фінансового контролю тощо.  

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» 

Освітні програми за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» націлені 

на формування поглибленого розуміння фінансових відносин у сучасному суспільстві та 

засвоєнні практичних навичок фінансового управління. Особливістю освітньої програми 

«Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» є можливість вивчення фахових 

дисциплін англійською мовою, що значно розширює перспективи подальшого професійного та 

кар’єрного росту. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Перспективи працевлаштування випускників: економіст з фінансової роботи підприємств 

різних галузей економіки та форм власності; начальник фінансового відділу; відповідальний 

працівник банку, іншої установи фінансово-кредитної сфери (страхова компанія, інвестиційний 

фонд тощо); професіонал у сфері біржової діяльності, торгівлі цінними паперами; професіонал з 

корпоративного управління, з управління активами; консультант з фінансово-економічних 

питань; фінансовий менеджер, фінансовий директор. 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Спеціальність 073 «Менеджмент» спрямовано на підготовку нового покоління лідерів, керівників, 

фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні задачі, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, для всіх суб’єктів господарювання. 

Освітня програма: «Менеджмент» передбачає підготовку лідерів, які здатні організовувати 

ефективну роботу компанії, установи, організації, створити власний бізнес, швидко реагувати на будь-які 

зміни, приймати обґрунтовані управлінські рішення та вміти впроваджувати їх в життя. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Перспективи працевлаштування випускників: фахівці у сферах операційного менеджменту, 

продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом; менеджери з адміністративної 

роботи, логістики, маркетингу, персоналу, постачання, реклами, збуту, зв’язків із громадськістю. 

Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» передбачає підготовку 

фахівців з управління (планування, організації, контролю) зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів 

господарювання у умовах глобалізованого конкурентного середовища. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Перспективи працевлаштування випускників: керівник установ, підприємств-суб’єктів зовнішньо-

економічної діяльності; начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків (діяльності); фахівець у галузі 

фінансів та зовнішньоекономічної торгівлі; фахівець з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності у 

відділах банків, інвестиційних фондів, міжнародних організацій; експерт чи консультант із зовнішньо-

економічних питань; керівник апарату органів державної влади. 

Освітня програма «Менеджмент у сфері охорони здоров`я» передбачає підготовку високо-

кваліфікованих керівників в сфері охорони здоров’я, які здатні якісно розвивати медичні заклади та 

ефективно управляти кадрами та фінансовими ресурсами в медичних установах. 

Рівень вищої освіти: магістр 

Працевлаштування випускників: менеджери середнього та вищого рівня в закладах охорони 

здоров’я, міжнародних організаціях та проектах; спеціалісти з охорони здоров’я в структурі міжнародних, 

громадських або урядових організацій; спеціалісти з економіки у структурі організацій сфери охорони 

здоров’я. 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма «Економіка та управління підприємством» 

Студенти спеціальності набувають знань та умінь з організації та моделювання власного бізнесу, 

створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах 

економіки, у тому числі в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів 

(електронна комерція, SMM, технології продажів та ін.) і набуттям практичних навичок роботи на 

платформах фондових і товарних бірж.  

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) 

Перспективи працевлаштування: 

Професійні компетентності випускника дозволяють обіймати провідні керівні посади, створювати 

власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах: 

– у сфері підприємництва: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організацій з 

надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо; керівник агентства: страхового, нерухомості, 

рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства у сфері охорони здоров’я, 

освіти, культури;  

– у сфері торгівлі: керівник торговельної фірми чи магазину; менеджер з продажів; супервайзер; 

мерчандайзер;  

– у сфері біржової діяльності: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; маклер; фахівець із 

біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор). 

https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/OPP_menedzhment_ohorona_zdor.pdf
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Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Освітня програма «Геодезія та землеустрій» 

Забезпечує гостру потребу фахівців для системи управління земельними ресурсами у південному 

регіоні України та відповідає державному стандарту якості підготовки фахівців геодезистів і 

землевпорядників у поєднанні з традиціями та ідеологією освітянської діяльності ЧНУ ім. Петра Могили. 

При цьому надаються поглиблені професійні знання щодо прийняття управлінських рішень з 

використання та охорони земельних ресурсів.  

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Перспективи працевлаштування випускників: посади геодезиста; землевпорядника; оцінювача 

землі та нерухомості; державного реєстратора речових прав; спеціаліста у сфері ГІС-технологій у системі 

управління земельними ресурсами; інспектора з використання земель; менеджера та маркетолога з 

земельних питань; експерта, референта у системі управління земельними ресурсами та працювати у 

науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, центрах державного земельного кадастру, в 

організаціях, що виконують геодезичні та картографічні роботи, землевпорядниками в об’єднаних 

територіальних громадах, Управлінні Держгеокадастру. 

На факультеті створена потужна спортивна база, сучасні лабораторії з прогресивним обладнанням. 

Висококваліфікований викладацький склад допоможе отримати якісні знання у галузі фізичного 

виховання, спорту рекреації, кінезіології, фізичної реабілітації. На факультеті працюють Заслужені 

тренери України, діючі спортсмени та судді Міжнародної категорії, реабілітологи та фітнес-інструктори, 

що практикують. 

Студенти проходять практику на базі кращих шкіл міста, спортивних клубів, тренажерних залів, 

фізкультурно-оздоровчих комплексів, СДЮШОРів, аквапарків Миколаївської області, поліклінік та 

реабілітаційних центрів міста. 

Наші студенти є учасниками і призерами чемпіонатів Європи та Світу, Олімпійських та 

Параолімпійських ігор. Також студенти беруть участь у Всеукраїнській універсіаді у складі футбольної, 

баскетбольної волейбольної команд. Постійно функціонують секції з спортивних ігор, східних 

єдиноборств та тренувань у тренажерних залах. 

Факультет дає можливість навчатися за державним замовленням і за контрактом, у разі оплати за 

навчання є можливість скористатися розстроченням оплати протягом року. Наявні власні гуртожитки, 

спортивні майданчики, спортивні комплекси. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма «Фізична культура і спорт» 

Освітня програма «Фітнес і рекреація» 

 

Випускники мають можливість обіймати посади: тренер з обраного виду спорту; вчитель фізичної 

культури; вища посадова особа в сфері фізичного виховання та спорту (директор СДЮШОР, директор 

загальноосвітньої школи, голови спорткомітетів, президент федерації виду спорту та ін.; інструктор 

тренажерного залу; інструктор навчально-тренувального центру; інструктор-методист з фізичної культури 

і спорту. 

Випускники факультету після закінчення можуть: 

 забезпечувати формування фізичної культури особистості; 

 проводити тренування та супроводжувати спортсменів, що беруть участь у змаганнях; 

 організовувати оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення; 

 визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що 

їх потребують, зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності; 

 раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя; 

 застосовувати знання про будову та функціонування організму людини; 

 проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини; 

 надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів тощо. 
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Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія  

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» 

Випускники можуть обіймати посади: викладачі у ВНЗ з фізичної терапії та ерготерапії, ерго-

терапевт, фізіотерапевт; масажист, директор спортивно-оздоровчих комплексів; реабілітолог спортивних 

клубів.  

Випускники можуть надавати свої послуги: у медичних закладах, навчально-реабілітаційних 

центрах, фітнес клубах, у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами 

розвитку. 

Підчас навчання наші студенти набувають знань та вмінь: 

 аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові 

функції розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної 

реабілітації; 

 розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної 

реабілітації;  

 провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та фахівця-практика;  

 збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та документувати їх 

результати;  

 вибирати і трактувати отриману інформацію щодо реабілітаційних програм, їх ефективність;  

 забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам 

пацієнта/клієнта  

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» 

Випускники спеціальності набувають знань та умінь з проектування, розробки, тестування та 

супроводу великих і складних програмних систем різного призначення; використовують методи, 

інструменти та засоби програмної інженерії.  

Працевлаштування випускників: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (ПЗ); 

технік-програміст; фахівець із розроблення комп’ютерних програм; технік із системного адміністрування 

та інші. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Навчання на факультеті комп’ютерних наук забезпечується висококваліфікованим викладацьким 

складом. Студенти отримують якісну та сучасну освіту, мають можливість проходити стажування за 

кордоном, брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах. Перевагами навчання 

на факультеті комп’ютерних наук є те, що спеціалісти у сфері ІТ посідають перше місце в рейтингу 

найбільш високооплачуваних та затребуваних професій в Україні та світі. Адже ІТ-сфера – молода галузь 

діяльності, яка динамічно розвивається, повністю базується на інноваціях, має стабільний попит на 

фахівців, забезпечує високооплачувані робочі місця, надає можливість дистанційної форми зайнятості 

(freelance) тощо. 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма «Комп’ютерні науки» 

Випускники спеціальності набувають знань з розробки математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення автоматизованих систем у галузі інформаційних технологій, а також адміністрування баз 

даних і систем. 

Працевлаштування випускників: фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з 

інформаційних технологій; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; програміст баз даних; 

прикладний програміст та інші. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія» 

Випускники спеціальності набувають знань з професійної розробки апаратного і програмного 

забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж. 

Працевлаштування випускників: технік із системного адміністрування; інженер з комп’ютерних 

систем; конструктор комп’ютерних систем; прикладний та системний програміст; аналітик операційного 

та прикладного ПЗ та інші. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 
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Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» 

Випускники спеціальності набувають знань та умінь з розробки автоматизованих технологічних 

процесів та їх експлуатації; застосовують комп’ютерні технології; виконують проектні та монтажні роботи 

систем автоматизації та їх відлагодження; виконують роботу з ремонту та обслуговування. 

Працевлаштування випускників: фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 

інженер з комп’ютеризованих систем та автоматики; інженер з налагодження й випробувань; інженер з 

програмного забезпечення; інженер з проектування систем автоматизації. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Спеціальність 124 Системний аналіз 

Випускники спеціальності набувають знань з математичних методів та інформаційних технологій 

аналізу складних систем, прогнозування та прийняття рішень у складних системах різної природи 

(інформаційних, економічних, фінансових, соціальних та ін.) в умовах невизначенності на основі 

системної методології. 

Працевлаштування випускників: системний аналітик і менеджер проектів на підприємствах, що 

спеціалізуються на впровадженні інформаційних систем. Фахівець з аналізу та моніторингу систем 

управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях. 

Консультант з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничої та фінансової діяльності 

підприємства. 

Рівень вищої освіти: магістр. 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Освітня програма «Історія та археологія» 

Історія – пам’ять людського суспільства, його свідомість та совість, вихователька наступних поколінь. 

Випускники спеціальності «Історія та археологія» можуть працювати: викладачами, співробітниками 

наукових установ; учителями та адміністраторами закладів освіти; керівниками районних, міських і 

обласних відділів освіти; науковими співробітниками в музеях, архівах та в органах державної влади й 

управління; радниками та консультантами відомств та установ, депутатського корпусу, партій і 

громадських об’єднань; спеціалістами управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, 

районного та обласного рівня; інструкторами-консультантами з туризму, гідами-краєзнавцями. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD). 

Спеціальність 052 Політологія 

Освітня програма «Політологія» 

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців -політологів, які володіють базовим 

категоріально-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної 

теорії та практики.  

Випускники спеціальності «Політологія» мають можливість працювати як державні службовці, 

менеджери (управителі), посадові особи громадських і самоврядних організацій, посадові особи 

державних органів влади та місцевого самоврядування, посадові особи дипломатичних установ та 

політичних організацій, посадові особи політичних партій, посадові особи академій наук і громадських 

організацій у соціально-культурній сфері, посадові особи інших самоврядних організацій, працівники 

апарату центральних органів державної влади, працівники апарату місцевих органів державної влади та ін.  

Під час навчання студенти залучаються до міжнародних стажувань, розробки фахових проектів, 

написання наукових статей, участі в круглих столах, проходження практики.  

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD). 

Спеціальність 054 Соціологія 

Освітня програма «Соціальні комунікації, реклама і PR» 

Факультет політичних наук ЧНУ імені Петра Могили запрошує на навчання за освітніми програмами 

для бакалаврату «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR» та магістеріуму – «Соціологія». 

У межах цих освітніх програм здійснюється підготовка фахівців соціологів, спеціалістів у сфері 

управління персоналом, зв’язків із громадськістю.  

Якщо Ви прагнете брати участь в організації та проведенні соціологічних досліджень, пізнавати 

соціальний світ, людські відносини, візуальну культуру соціальних мереж, маркетинг виборчих кампаній, 

брендінг товарів та послуг, механізми формування громадської думки, запрошуємо Вас.  

Окрім того, закінчення магістратури надає право викладання соціогуманітарних дисциплін у вищій 

школі. Отримання освіти за вказаним напрямом дозволить Вам у майбутньому успішно працевлаштуватися у 

рекламних агенціях, маркетингових кампаніях, аналітичних дослідницьких центрах та органах влади, 

продовжити навчання в аспірантурі ЧНУ та на магістерських програмах за кордоном. 
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Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Освітня програма «Міжнародні відносини» 

Специфікою спеціальності є поглиблене вивчення іноземних мов – англійської, та другої іноземної 

мови – на вибір (іспанської, німецької, французької), що надає можливість студентам стажуватися за 

кордоном в рамках академічних програм «ERASMUS+», «Fulbright», «DAAD» тощо. Бакалаври та 

магістри додатково отримують кваліфікацію: «Фахівець з перекладу іноземної мови» та «Перекладач з 

іноземної мови» відповідно. Також, студенти вивчають основи інформатики, економіки, права, що надає 

їм можливість реалізувати себе у різних галузях господарства. 

Випускники спеціальності можуть працювати аташе, дипломатичним агентом, дипломатичним 

кур’єром, помічником експерта або консультанта із зовнішньополітичних питань, секретарем дипло-

матичного агентства, помічником політичного оглядача, співробітником (радником та консультантом) 

органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях. Окрім 

того, вони успішно працюють гідами та інструкторами у сфері туризму; фахівцями у приватних 

компаніях, зорієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність; викладачами та співробітниками наукових 

установ. 

Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Про Навчально-науковий інститут післядипломної освіти  

 можливість одночасно працювати та навчатись (усього 3 сесії по 2 тижні – і Ви на наступному курсі); 

 студентам заочної форми навчання надаються виклики на сесію, які є підставою для оформлення 
додаткових оплачуваних відпусток; 

 комфортні умови навчання для людей з особливими фізичними потребами; 

 можливість навчатись з використанням електронної системи Moodle 3.3; 

 безкоштовні індивідуальні психологічні консультації та додаткові години на вивчення іноземної мови; 

 конкурс на заочну форму навчання – менший, а вступити до нас – простіше; 

 вартість навчання значно нижча за денну; 

 інформаційний супровід студентів протягом усього періоду навчання незалежно від країни, регіону 
проживання, місця роботи.   
Термін навчання: 

 бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) – 4 роки; 

 бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста з профільної спеціальності – 2 роки, а на основі 
диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра з непрофільної спеціальності – 3 роки; 

 магістр на основі диплому бакалавра, спеціаліста – 1,5 роки (крім спеціальностей: 151 Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології, та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії, які навчаються 2 роки). 

Спеціальність Освітня програма 

Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень 

227 Фізична терапія, ерготерапія* Фізична терапія, ерготерапія 

061 Журналістика Журналістика 

035.041 Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська 

Англійська мова і література та переклад, друга іноземна мова 

Теорія та практика перекладу з англійської та другої  

іноземної мови 

035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька 

Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови 

Німецька мова та література і англійська мова та переклад 

052 Політологія Політологія 

032 Історія та археологія Історія та археологія 

291 Міжнародні відносини, суспільні  

комунікації та регіональні студії 

Міжнародні відносини 

054 Соціологія Соціальні комунікації, реклама і PR 

231 Соціальна робота Соціальна робота 

053 Психологія Психологія 

081 Право Право 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління підприємством 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент 

071 Облік і оподаткування Облік і аудит підприємницької діяльності 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 

101 Екологія Екологія 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

 технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання 

Контакти НН ІПО: +38 (0512) 76-55-59  
e-mail: 5.103ipo@gmail.com   Fb: www.facebook.com/groups/part.time.chmnu 

Вул. 1-а Воєнна, 2а, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003. 10-й корпус, кімната № 10-104  

mailto:5.103ipo@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/part.time.chmnu
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Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 

Тел.: (0512) 500-333; факс: (0512) 500-069; (0512) 24–41–89 

http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Обов’язкові 

конкурсні  

предмети 

Конкурсні  

предмети  

на вибір 

01 Освіта 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Теорія і методика  

навчання: Українська 

мова і література та  

англійська мова 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Географія 

017 Фізична  

культура і спорт 

Фізична культура і 

спорт 
Українська мова 

та література 
Біологія 

Творчий  

конкурс 
Фітнес і рекреація 

03 Гуманітарні  

науки 

032 Історія та  

археологія 
Історія та археологія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Географія 

035.01 Українська 

мова та література 

Українська філологія, 

англійська мова та  

переклад включно 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Історія України 

або Географія 

035.033 Слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – польська 

Польська і болгарська 

мови і літератури та 

переклад включно 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно, 

перша – англійська 

Англійська мова і  

літератури та переклад, 

друга іноземна мова 

Теорія та практика  

перекладу з англійської 

та другої іноземної мови 

035.043 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно, 

перша – німецька 

Теорія та практика  

перекладу з німецької 

та англійської мови 

Німецька мова та  

література і англійська 

мова та переклад 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

052 Політологія Політологія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

053 Психологія Психологія 

Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Біологія 

054 Соціологія 
Соціальні комунікації, 

реклама і PR 

Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Історія 

України 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Обов’язкові 

конкурсні  

предмети 

Конкурсні  

предмети  

на вибір 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і  

оподаткування 

Облік і аудит  

підприємницької  

діяльності 

Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Географія 

072 Фінанси,  

банківська справа та 

страхування 

Фінанси і кредит з  

поглибленим вивченням 

іноземної мови 

Фінансовий  

менеджмент 

073 Менеджмент 

Менеджмент 

Менеджмент  

зовнішньоекономічної 

діяльності  

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка та  

управління  

підприємством 

08 Право 081 Право Право 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

10 Природничі  

науки 
101 Екологія Екологія 

Українська мова 

та література 
Біологія 

Хімія 
або Географія 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія  

програмного  

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Фізика 
122 Комп’ютерні 

науки 
Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
Комп’ютерна інженерія 

15 Автоматизація 

та приладобудуван-

ня 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані  

технології 

Автоматизація та  

комп’ютерно- 

інтегровані технології 

Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Фізика 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та  

землеустрій 
Геодезія та землеустрій 

Українська мова 

та література 
Математика 

Географія або 

Історія України 

22 Охорона  

здоров’я 

222 Медицина 

(магістр на основі 

ПЗСО) 

Медицина 

Українська мова 

та література 
Біологія або 

Хімія 

Фізика або  

Математика 

226 Фармація,  

промислова  

фармація 

Фармація, промислова 

фармація 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія,  

ерготерапія 

23 Соціальна  

робота 

231 Соціальна  

робота 

Соціальна 

робота 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

28 Публічне  

управління та  

адміністрування 

281 Публічне  

управління та  

адміністрування 

Публічне управління Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Історія 

України 
Місцеве  

самоврядування 

29 Міжнародні  

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та  

регіональні студії 

Міжнародні 

відносини 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Історія України 

або Математика 

Навчання для здобуття ступеня 

«Бакалавр» на основі повної  

загальної середньої освіти за  

бюджетними пропозиціями 



■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 

Тел.:  (0512) 24–41–89 (Приймальна комісія) 

http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Україна 

Тел.: (0512) 500-333; факс: (0512) 500-069; (0512) 24–41–89 

http://www.chmnu.edu.ua   https://www.facebook.com/groups/77chnmu.pruyom77/ 

Навчання для здобуття ступеня 

«Бакалавр» на основі повної  

загальної середньої освіти за 

небюджетними пропозиціями 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Обов’язкові 

конкурсні 

предмети 

Конкурсні 

предмети на 

вибір 

01 Освіта 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Теорія і методика  

навчання: Українська 

мова і література та  

англійська мова 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Географія 

017 Фізична  

культура і спорт 

Фізична культура і 

спорт 
Українська мова 

та література 
Історія України 

Творчий  

конкурс 

Фітнес і рекреація Українська мова 

та література 
Математика 

Творчий  

конкурс 

03 Гуманітарні  

науки 

032 Історія та  

археологія 
Історія та археологія 

Іноземна мова 

або Математика 
Українська мова 

та література 
Історія України  

Географія або 

Біологія 

035.01 Українська 

мова та література 

Українська філологія, 

англійська мова та  

переклад включно 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Географія 

035.033 Слов’янські 

мови та літератури 

(переклад  

включно),  

перша – польська 

Польська і болгарська 

мови і літератури та 

переклад включно 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад 

включно),  

перша – англійська 

Англійська мова і  

літератури та переклад, 

друга іноземна мова 

Теорія та практика  

перекладу з англійської 

та другої іноземної  

мови 

035.043 Германські 

мови та літератури 

(переклад  

включно),  

перша – німецька 

Теорія та практика  

перекладу з німецької 

та англійської мови 

Німецька мова та  

література і англійська 

мова та переклад 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Обов’язкові 

конкурсні 

предмети 

Конкурсні 

предмети на 

вибір 

05 Соціальні та  

поведінкові науки 

052 Політологія Політологія 

Українська мова 

та література 
Історія України  

Іноземна мова 

або Географія 

Біологія або 

Математика 

053 Психологія Психологія 

Українська мова 

та література 
Біологія 

Іноземна мова 

або Історія 

України 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Біологія або 

Географія 

054 Соціологія 
Соціальні комунікації, 

реклама і PR 

Біологія або 

Географія 
Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Географія 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і  

оподаткування 

Облік і аудит  

підприємницької  

діяльності 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Математика або 

Географія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

072 Фінанси,  

банківська справа 

та страхування 

Фінанси і кредит з  

поглибленим вивченням 

іноземної мови 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Математика або 

Географія 

Фінансовий  

менеджмент 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

073 Менеджмент 

Менеджмент Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Математика або 

Географія 
Менеджмент  

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка та  

управління  

підприємством 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Математика або 

Географія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

08 Право 081 Право Право 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Географія або 

Математика 

10 Природничі  

науки 
101 Екологія Екологія 

Українська мова 

та література 
Математика 

Історія України 

або Географія 

Українська мова 

та література 
Біологія 

Фізика або  

Математика 



■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
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Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Обов’язкові 

конкурсні 

предмети 

Конкурсні 

предмети на 

вибір 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія  

програмного  

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
Українська мова 

та література 
Математика 

Історія України 

або Географія 
122 Комп’ютерні 

науки 
Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
Комп’ютерна інженерія 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані  

технології 

Автоматизація та  

комп’ютерно-

інтегровані  

технології 

Українська мова 

та література 
Математика  

Історія України 

або Географія 

Іноземна мова 

або Хімія 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія  

та землеустрій 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Географія або 

Математика 

Українська мова 

та література 
Математика 

Іноземна мова 

або Фізика 

22 Охорона  

здоров’я 

222 Медицина 

(магістр на основі 

ПЗСО) 

Медицина 

Українська мова 

та література 
Біологія 

Історія України 

або Хімія 

Українська мова 

та література 
Математика 

Історія України 

або Фізика 

226 Фармація,  

промислова  

фармація 

Фармація, промислова 

фармація 

Українська мова 

та література 
Біологія 

Математика або 

Хімія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Фізика або  

Хімія 

227 Фізична  

терапія,  

ерготерапія 

Фізична терапія,  

ерготерапія 

Українська мова 

та література 
Математика 

Історія України 

або Географія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Біологія або 

Географія 

23 Соціальна  

робота 

231 Соціальна  

робота 
Соціальна робота 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Географія або 

Іноземна мова 

Українська мова 

та література 
Математика 

Біологія або 

Історія України 
  

28 Публічне  

управління та  

адміністрування 

281 Публічне 

управління та  

адміністрування 

Публічне  

управління 
Місцеве  

самоврядування 

Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Історія України 

або Географія 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Іноземна мова 

або Математика 

29 Міжнародні  

відносини 

291 Міжнародні 

відносини,  

суспільні  

комунікації та  

регіональні студії 

Міжнародні  

відносини 

Іноземна мова 

або Географія Українська мова 

та література 
Історія України  

Математика або 

Біологія 

1. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до ЗВО?  

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на           

сайті:  https://ez.osvitavsim.org.ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає 

такі дані:  

 адресу електронної пошти, до якої має доступ (указана адреса буде логіном для входу до кабінету);  

 пароль для входу до кабінету;  

 номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;  

 серію та номер документа про повну загальну середню освіту;  

 середній бал додатка до вказаного документа.  

У разі наявності кількох сертифікатів ЗНО, зазначається один із них на вибір вступника.  

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:  

 документа, що посвідчує особу; 

 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо-

давством); 

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний           

рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі 

за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі            

повної загальної середньої освіти. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:  

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвід-

чують особу чи її спеціальний статус»;  

 копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством) 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)            

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу            

документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.  
 

2. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2019 року для вступу до ЗВО?  

2019 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французь-

кої, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов прийма-

ються лише із сертифікатів 2018 та 2019 року. 
 

3. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацев-

тичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?  

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:  

 реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня; 

 медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного 

відбору, проводяться до 9 липня; 

 прийом заяв та документів починається 10 липня, а закінчується о 18-й годині 16 липня для осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22 липня – для осіб, які вступають 

на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів; 

 творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня включно (для вступників на місця           
державного та регіонального замовлень за графіком, що попередньо погоджений МОН                   
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/tvorchi-konkursi). З 11 до 22 липня 
можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт. 

 вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно; 

 співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно. 
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У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими 

(крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільо-

вих пільгових державних кредитів.  

 

4. Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?  

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення 

його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити              

свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. Отримати цю інформацію можна за посиланням  

https://vstup2018.edbo.gov.ua/. 

 

5. Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями, у два різні 

ЗВО?  

Так, Ви можете навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями,           

освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти, за умови, що 

тільки одна з них за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів. 

 

6. Скільки можна подати заяв на бюджетну і контрактну форми навчання на основі повної            

загальної середньої освіти?  

Вступники можуть подати до 7 заяв не більш ніж з 4 спеціальності на місця державного та регіонально-

го замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість заяв на контрактну 

форму навчання не обмежується. 

 

7. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?  

Кожен заклад вищої освіти може в своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал 

на ту чи іншу конкурсну пропозицію.  

Однак для всіх вступників на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» 

Умовами прийому 2019 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних  

предметів.  

Також для всіх вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління»,         

29 «Міжнародні відносини» та в магістратуру спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»             

встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ (тобто комплексна оцінка вступника) 130. 

 

8. На які спеціальності цього року залишилися творчі конкурси? Коли цього року будуть творчі 

конкурси? 

Перелік спеціальностей, для яких третім конкурсним предметом встановлено творчий конкурс, наведе-

ний у пункті 3 додатку 4 Умов прийому у 2019 році. У нашому ВНЗ це такі спеціальність 017 Фізична          

культура і спорт.  

Графік творчих конкурсів для вступу на бюджет у вишах, які погодили свої творчі конкурси з МОН, можна 

переглянути за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/tvorchi-konkursi  

(цей список періодично оновлюється).  

Важливо! Реєстрація та проходження творчого конкурсу не є фактом подачі заяви до вишу. Під час 

реєстрації та складання творчих конкурсів від вас не мають права вимагати результатів ЗНО. 

 

9. Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність? Чи можна змінити пріоритетність? Якщо 

я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріорите-

тністю? 

Обов’язково – для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та закриті кон-

курсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.  

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріо-

ритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була 

прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви 

подати нову неможливо.  

Якщо скасовується заява з першою пріоритетністю,у такому випадку наступна за пріоритетністю заява 

буде оброблятися  системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників. 

 

10. Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність? 

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної 

системи https://vstup.edbo.gov.ua/ 

 

11. Якщо я подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрак-

тне місце?  

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державно-

го або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним 

замовленням», то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може 

бути запропоноване контрактне місце. 


