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ПОЛІТОЛОГІЯ. ҐЕНДЕРНІ СТУДІЇ 
 

Освітня програма «Політологія. Ґендерні студії» галузі знань «Соціальні та 

поведінкові науки» започаткована у Ніжинському виші з 2016 року за сприяння 

міжнародного проекту «Ґендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх 

до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Європейського Союзу 

Erasmus+ за участю нашого університету разом з університетами Литви, 

Угорщини, Греції, Марокко, Тунісу та України.  
Запрошуємо на навчання вступників, що мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавра, спеціаліста і магістра будь-яких спеціальностей. 
Ліцензійний обсяг - 10 осіб (разом із заочною формою). 

Термін навчання: 1 рік 4 місяця. 

Вступні іспити: Іноземна мова (для ОКР Бакалавр - Єдиний вступний іспит; для ОКР 

Спеціаліст та ОКР Магістр – випробування у ЗВО); Фахове випробування. 

Терміни прийому документів: з 15 липня по 23 липня (до 18.00 год.) 2021 року. 

Терміни реєстрації на ЗНО (Іноземна мова): з 11 травня по 03 червня (до 18.00 год.) 

2021 року 

Терміни вступних випробувань:  

Іноземна мова (Єдиний вступний іспит - для ОКР Бакалавр) – 30 червня 2021 року; 

Фахове випробування та випробування з іноземної мови у ЗВО – з 19 липня по 30 липня                                                     

2021 року. 

Програма розвиває знання в області європейських студій. Акцент зроблено на 

розвитку ґендерного аспекту політичної теорії та практики в історичному та 

сучасному контекстах. 

Випускники разом з ґрунтовними знаннями отримують кваліфікацію «магістр 

політології» та можуть обіймати посади в державній, громадській чи приватній 

адміністрації, інститутах Європейського Союзу, міжнародних організаціях, в 

громадських та політичних організаціях, ЗМІ, у сфері зв'язків із громадськістю та 

консультативних послуг, наукових, освітніх та науково-дослідних установах. 

Випускники також можуть продовжити навчання в університеті за програмами 

третього циклу. 
Інформацію щодо вступу до магістратури ви можете отримати у приймальній 

комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Правила 

прийому, програми вступних випробувань розміщені на сайті університету за 

адресою ndu.edu.ua. На будь-які питання Вам радо відповідатимуть також за  

телефонними номерами (067) 730 30 86, (050) 716 23 75. 


