
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
класичний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Галузь знань

0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки (спеціальність)
Міжнародні відносини

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
6.030201 Міжнародні відносини

Кваліфікація
Бакалавр з міжнародних відносин

термін навчання - 4 роки

7.03020101 Міжнародні відносини
Кваліфікація 

Політолог-міжнародник, перекладач
термін навчання - 1 рік

8.03020101 Міжнародні відносини
Кваліфікація

Політолог-міжнародник, перекладач
термін навчання - 1,5 роки

Форма навчання: денна, заочна

Навчання здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету України

та на контрактній основі

Адреса Маріупольського
державного університету:

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129а

тел./факс (0629) 53-22-70
www.mdu.in.ua

Приймальна комісія
тел./факс (0629) 53-22-73

E-mail: mdgu.prcom@rambler.ru

Адреса історичного факультету МДУ
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129

Деканат історичного факультету
тел. (0629) 34-60-93

E-mail: istfak_mdgu@ukr.net
www.istfak.org.ua

Кафедра міжнародних відносин та
зовнішньої політики
тел. (0629) 52-99-47

E-mail: kafmvzp@ukr.net

Підготовчі курси МДУ
(0629) 47-44-67

ПІД ЧАС ВСТУПУ АБІТУРІЄНТИ НАДАЮТЬ
СЕРТИФІКАТИ УЦОЯО З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН:

іноземна мова;

українська мова та література;

всесвітня історія або географія (на вибір абітурієнта)

денна форма                   01.07 - 31.07.2014

заочна форма                 10.07 - 31.07.2014

Для тих, хто складає іспити:

денна форма                   01.07 - 19.07.2014

заочна форма                 10.07 - 19.07.2014

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ:

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ:
- заява за встановленою формою;

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту

або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і

додаток до нього*;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;

- копію паспорта (свідоцтва про народження);

- медичну довідку за формою 086-О - для денної форми навчання*;

- копію військового квитка (посвідчення про приписку до

призивної дільниці);

- 6 фотокарток розміром 3х4 см (кольорові).
* Зазначені документи надаються за власним вибором - оригінал або його завірену копію.
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Підготовку студентів спеціальності «Міжнародні відносини» здійснює

кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Завідувач кафедри - БАЛАБАНОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ,

ректор МДУ, член-кореспондент Національної академії

педагогічних наук України, доктор політичних наук, професор

На кафедрі працюють 7 докторів наук, професорів та 10 кандидатів наук,

доцентів. Навчальний процес на спеціальності «Міжнародні відносини»

забезпечують провідні спеціалісти МДУ, Інституту міжнародних

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Донецького національного університету, а також відомі вчені і дипломати

України та провідних європейських держав.

СФЕРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОЛІТОЛОГА-МІЖНАРОДНИКА Є:

- посольства, консульства та інші представницькі структури України в

зарубіжних країнах;

- відділи міжнародних зв’язків міністерств та відомств, органів місцевого 

самоврядування України;

- представництва іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;

- державні та приватні підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну

діяльність;

- науково-дослідні установи;

- вищі навчальні заклади;

- засоби масової інформації;

- політичні партії та громадські організації.

Навчальний процес відбувається в
комфортних аудиторіях, забезпечених
сучасною відео- та аудіотехнікою.
До послуг студентів  - обладнані
комп’ютерні класи та лабораторії з
доступом до мережі Internet, читальні
 та спортивні зали.
Іногородні студенти забезпечуються 
гуртожитком.

За час навчання студенти проходять
ознайомчу, навчальну, виробничу,
перекладацьку, наукову та педагогічну
практики у дипломатичних установах
України та іноземних держав,
міжнародних організаціях і фондах,
відділах зовнішньоекономічних 
зв’язків підприємств.

Студенти-міжнародники займаються
активною науковою діяльністю під
керівництвом викладачів кафедри
МВ та ЗП в рамках дискусійного
клубу «Виклики XXI століття».

Кращі студенти щорічно проходять
стажування в Греції, Німеччині, 
Італії, Франції, Чехії, Великій
Британії, США та Республіці Кіпр. 
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