
Факультет політичних наук
Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили запрошує на навчання

• Спеціальність 054 
«Соціологія»

• Спеціальність 052 
«Політологія»

• Спеціальність 032 
«Історія та 
археологія»

• Спеціальність 291 
«Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії»

Рівень бакалавр – денна 
форма освіти, освітня 

програма: «Міжнародні 
відносини (з вивченням двох 

іноземних мов)».

Рівень магістр - і денна і 
заочна форма освіти, освітня 

програма: «Міжнародні 
відносини, переклад в 

міжнародних комунікаціях»

Рівні бакалавр і магістр мають 
і денну і заочну форми 
навчання за освітньою 
програмою «Історія та 

археологія»

Рівень бакалавр на денній 
формі освіти за освітньою 
програмою «Соціологія»

Рівні бакалавр та магістр 
мають і денну і заочну форми 

навчання за освітньою 
програмою «Політологія»



Переваги факультету
Історія факультету рахується з 

1997 року, на якому працює 
фаховий професорсько-
викладацький склад:  7 

докторів, професорів наук, 19 
кандидатів, доцентів, 2 

викладачі

Співпраця із державними 
підприємствами та установами: 
Міською та Обласними радами, 
ГДІП,МЗС, музеями та архівами 

Миколаєва і т.д.

Контакти із іноземними вузами: академічна 
мобільність, стажування:

університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія);

Краківський університет (Республіка Польща);

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) 
«Підтримка демократії в Україні»;

Дечжоузький університет (КНР).

Наявність студентських гуртків на факультеті, 
які забезпечують додаткоий розвиток 

студентства та прояв вже набутих навичок:  
Історичний гурток «Кліо»

Студентський гурток “Soft power”

Наявність додаткових структурних 
підрозділів, які забезпечують  

розвиток науки: 

Українсько-Польський науково-
дослідний інститут

Миколаївський центр соціологічних
досліджень

Контакти

Приймальної

комісії:

Сайт ЧНУ ім.П. 

Могили:   

https://chmnu.edu.u

a

(вкладка 

«Абітурієнту»);

Пошта:

pk_pruyom@ch

mnu.edu.ua;

Фейсбук:

«Приймальна

комісія ЧНУ імені

Петра Могили»  

https://www.faceboo

k.com/groups/pkchn

u

Телефон:

(0512) 76-92-87 

+38 (096) 06-06-084
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Переваги навчання на спеціальності 
«міжнародні відносини»

• 1. Висококваліфікований склад 
кафедри: на кафедрі працюють 2 доктори, 
професори і 5 кандидатів, доцентів, вчасно 
відбувається підвищення кваліфікації – в 
тому числі – за кордоном)

• 2. Третина аудиторного навчання –
вивчення двох іноземних мов (єдина 
спеціальність, окрім філології,  на якій 
вивчають 2 мови)

• 3. Співпраця із консульствами і 
посольствами

• 4. Проведення занять фахівцями-
практиками

• 5. Проходження практики на кожному 
курсі, дві з яких – в міських установах та 
миколаївських підприємствах, орієнтованих 
на співпрацю із зарубіжними партнерами

• Практика• Мовна
підготовка 

• Професійна 
підготовка

• Загальна 
підготовка

Українська мова, 
Історія та культура 

України і т.д.

Країнознавство, 
ІМВ, Геополітика, 

Основи 
дипломатії, 

Світова економіка 

Навчально-
виробнича

Інформаційно-
аналітична

Перекладацька

Виробнича

Третина 
навчального 

навантаження –
вивчення двох 
іноземних мов, 
перекладацька 

практика
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Проведення занять 
фахівцями-практиками

Співробітництво 
із Посольствами 

України за 
кордоном

Співробітництво 
із іноземними 

послами в 
Україні

Співпраця із 
ГДІП 

(Генеральна 
дирекція з 

обслуговування 
іноземних 

представництв)

Випускники-

міжнародники можуть

обіймати такі посади:
• аташе,

• дипломатичний агент,

• дипломатичний кур’єр; 

• перекладач з іноземної мови; 

• аналітик-міжнародник-
експерт (відділи міжнародного 
співробітництва приватних і 
державних установ, спільних 
підприємств);

• журналіст-міжнародник

• фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою (PR-
менеджер, іміджмейкер, 
кризовий менеджер, 
стратегічний менеджер);

експерт/консультант із суспільно-
політичних питань 
(політтехнолог у політичних

партіях і громадських 
організаціях);

• викладач вищого навчального 
закладу.

Більш детальна інформація про роботу кафедри – на нашій сторінці у Фейсбук. 

Доєднуйтеся!














