
 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ (2003-2021 рр.)  

 

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».  

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, читання 

окремих лекцій чи проведення зустрічей, а також стажування студентів і викладачів у 

закордонних університетах.  

Зазначимо, що ЧНУ 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. 

Для кафедри у даному напрямку справжнім зрушенням стало прибуття у 2007 р. на 

посаду професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики відомого 

вітчизняного полоніста, а нині професора кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 

політики Є.Г. Сінкевича, який мав багаторічні наукові зв’язки з польськими колегами. У 

результаті пожвавилася співпраця не лише на рівні університет/факультету, а й на рівні 

кафедри. У навчальній програмі з’явився спецкурс «ПНР у сучасних міжнародних 

відносинах», частіше стали відвідувати факультет польські колеги. 

У 2008 р. за ініціативи проф. Є.Г. Сінкевича та за підтримки генерального консульства 

в Одесі й кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики на факультеті 

політичних наук було відкрито Науково-дослідний інститут полоністики. Окрім суто 

наукової роботи, важливим напрямом стала організація та проведення спільних проектів: 

конференцій, круглих столів, взаємних зустрічей тощо. 

Тому зовсім невипадково делегація польських студентів м. Кракова завітала 21 вересня 

2010 року до Чорноморського державного університету імені Петра Могили з дружнім 

візитом. Зазначимо, що низка делегацій студентів з Миколаєва вже побували у 

Краківському університеті, а у 2012 р. делегація студентів факультету політичних наук на 

чолі зі старшим викладачем кафедри міжнародних відносин В.О. Погромським була з 

візитом у Познанському університеті. 

Представники НДІ полоністики взяли участь у низці міжнародних науково-практичних 

конференцій у містах Варшава, Краків, Ченстохова, Жешів, Перемишель, Свидник. У 

2013 р. професора Є.Г. Сінкевича було обрано почесним професором Академії імені Яна 

Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща), а у травні 2017 р. нагороджений Капітулою 

імені Івана Виговського (під патронатом Президента Анджея Дуди, Варшава). Розвивати 

українсько-польський напрямок співпраці допомагають і його учні, серед яких молодий 

викладач, кандидат історичних наук Галина Бойченко. 

Щорічно десятки студентів-міжнародників від’їжджають за кордон за освітніми 

програмами – «Fulbright», «Erasmus+», 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 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. 

Останнім часом  студенти-міжнародники беруть участь у студентському семестровому 

міжнародному обміні в Поморській Академії в Слупську (Польща). Так, з жовтня 2019 р 

по березень 2020 р. в Поморській Академії навчалися Каленюк О., Піскун Ю., Білявська 

О., Гринюк А., Шуркова О.  

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. Часом студенти-міжнародники для 

поглиблення мовних навичок їдуть на навчання до інших країн. Так, 2020 року Акопов 

Артур та Стасів Владислав навчалися китайській мові у Китаї завдяки мережі Інститутів 

Конфуція. 

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 отримали міжнародні сертифікати на знання японської мови. 

З приходом на кафедру у 2013 р. молодого викладача, кандидата історичних наук 

Анастасії Хмель активізувався іспанський напрямок міжнародного співробітництва: 

щорічна участь у Конгресах іспаністів України увінчалася науково-педагогічним 

стажуванням за програмою Європейського Союзу Erasmus+ в Університеті Кадісу 

(Іспанія) протягом лютого-липня 2017 р. У рамках проекту А.О. Хмель відвідувала лекції 

з обраних дисциплін, займалася вивченням іспанської мови, а також науковою роботою у 

бібліотеці Університету й у Національному історичному архіві Іспанії. 

 
Хмель А.О. з українськими та іспанськими колегами на конференції в Університеті Кадісу (Іспанія, 2018 р.) 

До активного міжнародного співробітництва з 2016 р. підключилися і завідувач 

кафедри, д.і.н., професор О.П. Тригуб і к.і.н., доцент Л.А. Вовчук. Поштовхом стало 

залучення зазначених фахівців до діяльності Товариства історії дипломатії та 

міжнародних відносин (голова – д.і.н., професор І.Б. Матяш). У рамках даного Товариства 

члени кафедри відвідали міжнародні наукові заходи у Грузії (Батумі, 2017 р., Тбілісі, 

2018 р.), Україні (Одеса, 2016 р., Київ, 2017 р., Чернігів, 2018 р.), Швейцарії (Берн-

Фрибург, 2019). Вдалося налагодити, відвідавши міжнародну конференцію у м. Ясси 

(Румунія), контакти з румунськими колегами; ознайомитися із системою підготовки 

фахівців-міжнародників у Ясському університеті (листопад, 2017 р.). 



                  
Тригуб О.П. під час конференції у Тбілісі, 2018 р.                             Вовчук Л.А., Конференція у Фрібурзькому університеті (Швейцарія, 2019 р.) 

 

Зустрічаються студенти-міжнародники і з іноземними дипломатами. Лише протягом 

2017-2018 рр. студенти та викладачі мали змогу зустрітися з дипломатами Франції, 

Польщі, Ізраїлю, Норвегії, Грузії.  

За ініціативи завідувача кафедри проф. О.П. Тригуба та доцента Л.А. Вовчук вже 

традиційними стали відвідування викладачами та студентами міжнародних і 

дипломатичних установ: Дипломатичної академії при МЗС України, Міністерства 

закордонних справ України, Генеральної дирекції з обслуговування іноземних 

представництв, посольств і консульств іноземних держав. 

 
Пан Посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалієв проводить екскурсію Посольством (Київ, 2018 р.) 

Отже, можна констатувати, що міжнародна співпраця викладачів і студентів кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики з кожним роком розширюється та набуває 

більш цікавих і пізнавальних форм, що сприяє не лише розширенню міжнародних 

контактів, а й покращенню підготовки фахівців-міжнародників. 

 


