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- Єдиний вступний іспит з
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

- Фаховий екзамен «Теорія та 
історія політики» (письмово)

ДЛЯ ВСТУПУ



Наші викладачі:
• Серед викладачів кафедри політології 3 випускника програми Fulbright, яка 

передбачає стажування в університетах США, також викладачі проходили 
стажування в університетах Канади, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, 
Польщі, інституціях Ради Європи та ЄС за програмою European Union 
Visitors Program (EUVP)

• проф. Олександр Фісун проходив стажування в університетах та 
дослідницьких центрах США, Канади, Нідерландів, Фінляндії та Польщі;

• проф. Любов Півнева – Університет штату Меріленд (США);
• проф. Марина Шаповаленко – Університет Едмондтон (Канада);
• доц. Юлія Біденко – Карлів університет Праги (Чехія), Європейський 

гуманітарний університет (Литва).

Докладніше про викладацький склад кафедри: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/pol.html



Іноземні викладачі на кафедрі політології 
• За програмою Fulbright Visiting Fellows кафедра періодично приймає 

американських викладачів, що здійснюють навчання магістрів та 
аспірантів протягом семестру

• 2018 – Professor Angela Kachuevski, PhD in Political Science, Associate 
Professor at Arcadia University, Philadelphia, USA.



Навчальні курси магістерської програми:

• Глобальна та світова політика: парадигми, концепції, аналіз
ситуацій

• Політика Європейського Союзу: структура, інститути та актори
• Політична культура, інститути та процеси в США та Канаді
• Міжнародні конфлікти, світовий тероризм та гібридні війни
• Global Civil Society, адвокація та права людини
• Міжнародні організації та фонди в Україні

• Детальніше про навчання та курси: 
http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/pol_navchannya.html



Стажування, партнерські організації, бази практик

• Протягом навчання студенти спеціальності «політологія» проходять 
практику в управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Харківської обласної державної адміністрації, 
Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень 
у м. Харків, обласних осередках політичних партій

• У партнерстві з кафедрою діє аналітичний центр ГО «Обсерваторія 
Демократії» http://od.org.ua/uk/, що за підтримки NDI та European 
Endowment for Democracy здійснює прикладні політологічні 
дослідження

• Наші студенти протягом останніх років успішно беруть участь у 
Програмі стажувань в аналітичних центрах МФ «Відродження» та 
Посольства Швеції в Україні, Детектор Медіа, проходячи додаткову 
практику в VoxUkraine, ГО «Нова Європа» (Київ), Cifra-Group (Львів) 
http://www.ttdiinterns.org.ua/



Наші магістранти, аспіранти та випускники

• Юлія Курочкіна, Максим Широченков (магістранти освітньої програми 
«Глобальні студії та світова політика» 2019-2020) – випускники програм EU-
Study Days, Study Tours to Poland, регіональні координатори Ukrainian 
Students for Liberty 

• Руслан Зерницький (випускник магістратури, 2020) – учасник програм 
Erasmus+, EU-Study Days, Study Tours to Poland, стипендіат Президента 
України, призер національних олімпіад, регіональний координатор руху 
«Чесно» в Харківській області, співголова ГО «Смарт-Медіа»

• Олена Литвин (випускниця магістратури 2019, аспірантка), інтерн 
Моніторингової Місії з Прав Людини ООН (2019-2020), учасниця Erasmus+, 
EU-Study Days, голова громадської кампанії «Закладинки» за підтримки Ради 
Європи

• Запорожченко Руслан (випускник магістратури 2019, аспірант), призер 
національних олімпіад, виконавчій директор Shoom Media Group





Наші магістранти, аспіранти та випускники

• Михайло Шопін (випускник магістратури 2019) – учасник Kennan 
Winter Institute, Програми стажувань в аналітичних центрах МВФ та 
Посольства Швеції в Україні, офіцер ЗСУ;

• Ксенія Шепеленко (випускниця магістратури 2018) - Менеджерка з 
комунікацій у Upshift Україна, регіональна представниця Інституту
Масової Інформації (ІМІ), журналістка у InsiderNews;

• Руслан Соклаков (випускник магістратури 2018) – співробітник 
Харківського обласного осередку ВО «Батьківщина»;

• Микола Зінченко (аспірант кафедри з 2017) – регіональний 
координатор ГО «ОПОРА» в Харківській області;

• Олексій Свід (випускник магістратури 2017) - журналіст, редактор 
у Громадське Харків Hromadske.kh





Контакти кафедри

• Офіційний сайт кафедри: 
http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/pol.html

• Інформація про програму на сайті абітурієнтів ХНУ імені В.Н. 
Каразіна http://start.karazin.ua/programs/7/13/052/207

• Сторінка кафедри в facebook:
https://www.facebook.com/KarazinPoliticalScience

• E-mail: politology@karazin.ua
• Телефон: +38(057)707-51-63


