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Магістерські програми
8.02030201 – Історія
8.03010401 – Політологія
8.03020501 – Країнознавство
8.03020401 – Міжнародна інформація
8.15010005 – Державна служба

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Історичний факультет заснований в 1940 році. За останні роки на
факультеті відкрито нові спеціальності: політологія, країнознавство, міжнародна
інформація, міжнародні відносини, державна служба (магістратура). Отже,
факультет перетворився у потужний навчально-науковий підрозділ університету,
який випускає фахівців із 7-ми спеціальностей за п’ятьма напрямами. У зв’язку з
цим у 2005 році змінено назву факультету. Тепер він називається Факультет
історії, політології та міжнародних відносин. Відповідно до цього змінилася
структура факультету. Зараз тут діє сім кафедр: історії України (завідувач проф.
О. Добржанський), етнології, античної та середньовічної історії (завідувач проф.
М. Чучко), історії нового та новітнього часу (завідувач проф. О. Сич), політології
та державного управління (завідувач проф. А. Круглашов), міжнародних відносин
(завідувач проф. Ю. Макар), міжнародної інформації (завідувач проф. В. Фісанов),
сучасних іноземних мов та перекладу (завідувач доц. Т. Івасютин).
Навчальний процес на факультеті забезпечують 16 докторів наук,
професорів, 58 кандидатів наук, доцентів, 19 кандидатів наук, асистентів.
На факультеті діють дві спеціалізовані ради по захисту кандидатських і
докторських дисертацій з історичних та політичних наук.
Випускники всіх спеціальностей отримують дипломи бакалавра,
спеціаліста або магістра.
Підготовці фахівців сприяють Буковинський центр археологічних
досліджень, етнографічний музей, Центр американських студій, Центр канадських
студій, Центр польських студій, Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки, які
функціонують при факультеті.
На всіх спеціальностях є стаціонарна та заочна форма навчання за
держзамовленням або на договірних умовах.
Декан факультету – доктор історичних наук, професор Добржанський
Олександр Володимирович.
Контактні телефони (0372) 52-01-36, (0372) 52-49-00
http://history.chnu.edu.ua
http://vk.com/profipmv
Галузь знань «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
Напрям підготовки «ІСТОРІЯ»
Важливим напрямом підготовки фахівців на факультеті історії, політології
та міжнародних відносин була і залишається спеціальність «Історія».
Випускники цієї спеціальності можуть працювати вчителями
загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, викладачами коледжів, вищих
навчальних закладів і викладати як безпосередньо історію, так і дисципліни
соціально-політичного профілю; можуть займати посади наукового співробітника
науково-дослідних інститутів, музеїв, архівів, наукових бібліотек; працювати в
туристично-екскурсійних центрах, у відділах політичного, соціального та
наукового напрямку редакцій засобів масової інформації, органах державної
влади та місцевого самоврядування.

Галузь знань «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
Напрям підготовки «МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ»
Фахівець з міжнародної інформації здатен працювати як перекладач,
аташе, дипломатичний агент, консультант з питань програмного забезпечення: у
сферах державного управління, а також статистичного аналізу, планування та
проведення рекламних кампаній, у засобах масової інформації, у регіональних
представництвах міжнародних організацій, в інститутах державної влади, органах
місцевого і регіонального самоврядування, які проводять активну
зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність; працювати фахівцем в
наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та
прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах.
Галузь знань «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
Напрям підготовки «КРАЇНОЗНАВСТВО»
Фахівець з країнознавства може займати посади консультанта з
політичних, соціальних і гуманітарних питань в інститутах державної влади
(посольства, консульства та інші установи по лінії Міністерства закордонних
справ), органах місцевого і регіонального самоврядування, які проводять активну
зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність; працювати фахівцем в
наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та
прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах, а також
перекладачем.
Галузь знань «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
Напрям підготовки «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
Фахівець з міжнародних відносин може займати посади: консультанта з
політичних, соціальних та гуманітарних питань в інститутах державної влади
(посольства, консульства та інші установи МЗС України); державного службовця
в органах місцевого самоврядування, які здійснюють зовнішньополітичну та
зовнішньоекономічну діяльність; перекладача у державних та недержавних
інституціях та закладах, які мають стосунки з зарубіжними партнерами.
Студенти галузі знань «міжнародні відносини» проходять закордонні
практики у Польщі, Румунії, Німеччині, Австрії, США, Чехії, Словаччині, Росії та
ін. країнах.
Випускники спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство»,
«Міжнародна інформація» отримують також кваліфікацію «перекладача».

Галузь знань «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
Напрям підготовки «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Після успішного завершення навчання за спеціальністю «політологія»
випускники мають змогу працювати: в системі вищої та середньої освіти України
викладачами політології та суспільно-політичних дисциплін; у наукових закладах,
працюючи
дослідниками,
експертами,
консультантами,
науковими
співробітниками тощо; в органах державної влади та місцевого самоврядування; в
засобах масової інформації в якості оглядачів та аналітиків суспільно-політичного
життя; в політичних партіях та громадсько-політичних організаціях як
політтехнологи, іміджмейкери, політичні менеджери і т.д.
Галузь знань «КУЛЬТУРА»
Напрям підготовки «МУЗЕЙНА СПРАВА ТА ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ»
Мета підготовки фахівця – забезпечити потреби ринку праці
кваліфікованими спеціалістами з музейної справи та пам’яткоохоронної
діяльності (насамперед у західному регіоні України, де зосереджена найбільша
кількість музейних зібрань та об’єктів культурної спадщини).
Випускники спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та
культури» можуть працювати в:
закладах музейного типу на посадах екскурсовода, наукового
співробітника, вченого секретаря, працівника (завідувача) відділів реклами, друку
та інформації, реставрації;
управліннях (відділах) культури й охорони культурної спадщини
обласної (районної) державної адміністрації на посадах спеціаліста (головного
спеціаліста), наукового співробітника, методиста, фахівця з питань
пам’яткоохоронної діяльності, національностей і релігій, туризму тощо;
підрозділах контрольно-ревізійних і правоохоронних органів
(Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної митної
служби України, контрольно-ревізійного управління) з питань національної
культурної спадщини та в соціально-культурній сфері на посадах експерта й
інспектора;
Галузь знань «КУЛЬТУРА»
Напрям підготовки «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
Підготовка фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна
діяльність» передбачає нормативний термін навчання 4 роки за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Після успішного завершення навчання за напрямом підготовки
«Документознавство та інформаційна діяльність» випускники-бакалаври
отримують кваліфікацію «організатор діловодства, референт», що дає їм
можливість працювати в державних органах управління, інформаційних

агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної
інформації, стандартизації та сертифікації;
Фахівець документознавець зможе успішно адаптуватися практично до
будь-якої сфери соціальної діяльності, де необхідними вимогами є професійне
опрацювання інформації та документів засобами сучасних інформаційних
технологій.
Галузь знань «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
Спеціальність «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (МАГІСТРАТУРА)
У 2006 р. на базі кафедри політології та державного управління відкрито
магістратуру (очну і заочну форму навчання) з освітнього напряму «Державне
управління» за спеціальністю «Державна служба», спеціалізація «Світова та
європейська інтеграція». В магістратуру за цією спеціальністю приймаються
особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) з будь-якої
спеціальності.
Магістри «Державної служби» можуть працювати в департаментах та
відділах центральних органів виконавчої влади; в управліннях та відділах
обласних та районних державних адміністрацій, у відділах та службах органів
місцевого самоврядування.

