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ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ: 

 всесвітня історія 
 основи країнознавства 

 міжнародні відносини та світова політика 

 дипломатична та консульська служба, 
протокол і етикет 

 міжнародні організації 
 світова економіка 

 міжнародні економічні відносини 
 культурні та духовно-релігійні традиції країн 

світу 

 методологія країнознавчих досліджень і 
організації екскурсій 

 пам'ятникознавство 
 основи міжнародного туризму 

 гуманітарний чинник у світовій політиці 

 міжнародна інтеграція та глобалізація в 
світовій політиці 

 зв'язки з громадськістю 
 внутрішньополітичний розвиток країн світу 

 основи туризмознавства 

 історія Скандинавських країн 
 геополітичні та геоекономічні інтереси у 

світовій політиці 
 основи етнології та етнографії 

 фізична та економічна географія країн світу 
 історія Балканських країн 

 цивілізації світу 

 менеджмент і маркетинг туризму 
 

СТУДЕНТИ МОЖУТЬ: 
 відвідувати  лекції найкращих фахівців 

 користуватися новітніми технологіями у сфері 
інформації та інформування (електронний університет, 

Модульне середовище для навчання та Wi-Fi) 

 проходити практику в країнах Євросоюзу та СНД 
 отримувати практичні навики роботи в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, 
туристичних фірмах та організаціях, музеях, 

засобах масової інформації тощо 

УМОВИ ВСТУПУ 
Для вступу на денну форму навчання подаються:  
1) заява на ім’я ректора університету; 
2) через сайт подачі електронних заяв 
ez.osvitavsim.org.ua 
3) сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти з дисциплін: 
- українська мова і література 
- історія України 
- іноземна мова або географія 
4) копії документів  
- атестат про середню освіту;  

- і додаток до нього 
- копію паспорта (стор. 1,2,11) 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера 

 
Прийом заяв і документів буде проводитись 
з 12  липня 2017 року. 
 

Приймальна комісія  
Хмельницького національного університету: 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  
3-й корпус.    Тел. (03822) 2 37 55. 
та аудиторія Велика Хімічна 
 

Додаткова інформація: 
на сайті приймальної комісії: http://prk.khnu.km.ua 
на сайті  кафедри: http://mikz.khnu.km.ua 

тел. кафедри (097)46 26 177 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

 регіональні студії
 

Країнознавство. Фахівець з 

суспільно-політичних питань, 

країн та регіонів 
 

Підготовка здійснюється  

на денній формі навчання.  
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ЧОМУ «КРАЇНОЗНАВСТВО»? 
 ПРЕСТИЖ. Отримання престижної професії 

забезпечує гарантоване працевлаштування, 

високий матеріальний і соціальний статус. 

 ЗНАННЯ. Найкраща в регіоні матеріально-
технічна база та професорсько-викладацький 

склад забезпечують отримання високої фахової 
підготовки випускників. 

 ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА СТАЖУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ. Студенти проходять практику в 

органах державної влади, туристичних фірмах 

та організаціях. В межах програм студентського 
обміну, грантових програм, наукових 

досліджень, студенти мають змогу пройти 
стажування за кордоном. 

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Підготовку за 

спеціальністю країнознавство в регіоні 
проводить лише Хмельницький національний 

університет. 
 ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ МІЖНАРОДНОГО   

ЗРАЗКА. Випускники отримують диплом за двома 

спеціальностями: країнознавство та переклад. 
 СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА. До 

послуг студентів біля 50000 м. кв. аудиторій, 5 
студентських гуртожитків, найкраща в західному 

регіоні країни бібліотека, 1200 комп’ютеризованих 
робочих місць. 

        
 

     

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ: 

 органи державної влади 
 органи місцевого самоврядування 
 міжнародні організації 
 туристичні фірми та організації 
 засоби масової інформації 
 PR- та рекламні агенції 
 вищі навчальні закади 
 середні навчальні заклади 

 

       
 

ДОВІДКА ПРО  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Університет започатковано у 1962 році як 
загальнотехнічний факультет Українського 
поліграфічного інституту ім. Івана Федорова 
(м. Львів). В 1967 році на його базі було створено 
Хмельницький технологічний інститут побутового 
обслуговування. З 1989 по 2004 рік він пройшов 
трансформацію: Хмельницький технологічний 
інститут – Технологічний університет – Державний 
університет – Хмельницький національний 
університет. 
Сьогодні ХНУ – знаний в Україні та світі 
багатопрофільний класичний університет, до складу 
якого входять 14 факультетів, об’єднаних у 6 
інститутів. На 49 кафедрах працюють понад 800 
викладачів, серед яких 76 – докторів наук, 
професорів, 451 – кандидат наук, доцентів. Близько 
14 тисяч студентів отримують підготовку з понад 40 
спеціальностей.  

 
 

 
 
 

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ: 
 політичний оглядач 
 експерт з зовнішньополітичних питань країн / 
регіонів 
 спеціаліст ІІІ категорії органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування 
 інспектор з туризму 
 інструктор з туризму 
 консультант з зовнішньополітичних питань 
країн/регіонів 
 перекладач 
 вчитель загальноосвітньої школи 
 викладач професійних навчальних закладів 
 викладач вищих навчальних закладів 
 співробітник засобів масової інформації, PR- 
та рекламних агенцій 
 секретар-референт 
 консультант, фахівець із зв’язків з 
громадськістю 
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