
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Умови підготовки магістрів

на факультеті міжнародних

економічних відносин та

туристичного бізнесу

за спеціальністю 291

«Міжнародні відносини,  

суспільні комунікації та  

регіональні студії»

ОПП «Міжнародна

інформаційна безпека»



Навчальна мультимедійна аудиторія  

кафедри міжнародних відносин,  

міжнародної інформації та безпеки



Навчальні мультимедійні аудиторії

Аудиторія

імені Ф. Нансена



Навчальні мультимедійні аудиторії

Аудиторія

Ізраїльського центру

Аудиторія інституту

Конфуція



Комп’ютерні класи для практичних занять та  

проведення захисту кваліфікаційних робіт  

здобувачів вищої освіти



Зал засідань факультету для наукових  

обговорень, зустрічей, консультацій



Кафедра міжнародних відносин, міжнародної  

інформації та безпеки



Наукова діяльність кафедри



Наукова діяльність кафедри



Діючі міжнародні проекти

ПроєктМодульЖанаМоне

«Зовнішня політикаЄС»  

(http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/1285-

Prezentacia_proektu_Modul_Zhan  

a_Mone)

ОсвітніймодульЖанаМоне

«Європейськаінтеграція Українив  
умовах Industry 4.0» (http://international-
relations- tourism.karazin.ua/news/1269-

Міжнароднийосвітній онлайн-

проєкт “DiplomacyTalks”  

(http://international-relations-

tourism.karazin.ua/news/136 8-

Diplomacy_Talks)

http://international-relations-/
http://international-/
http://international-relations-/


Наукові видання кафедри



Участь викладачів кафедри у тренінгах,  

конференціях та круглих столах



Участь у тренінгах, конференціях та круглих  

столах викладачів кафедри



Стажування викладачів кафедри

Стипендія від Канадського інституту  

українських досліджень. Стажування

проходило в Університеті Торонто, Канада

у вересні-жовтні 2019 року.

Працювала над дослідницьким проектом

"Чому Україні необхідне розподілене

політика,правління: неформальна

патронаж та політична конкуренція в

напівпрезидентських системах".



Стажування викладачів кафедри



Профспілкова

організація здобувачів  

вищої освіти,  

аспірантів та 

докторантів

факультету МЕВ та ТБ

Наукове товариство

здобувачів, 

докторантів та  

молодих вчених  

факультету МЕВ та ТБ



Наукове товариство здобувачів, аспірантів та молодих вчених

Євродискусія «Безвізовий режим для

України»: 23.05.2017

Панельна дискусія «Теорія

дипломатії на практиці»: 10.11.2017

Весняний тур інтелектуальної

студентської гри «Що?Де?Коли»,  

присвячений Міжнародному  

жіночому дню: 20.03. 2018



Наукове товариство здобувачів, аспірантів та молодих вчених

Модель українського парламенту :

«Україна на шляху євроатлантичної  

інтеграції» факультету міжнародних  

економічних відносин та

туристичного бізнесу: 26.04.2018

«Що? Де? Коли?» англійською  

мовою: 17 квітня 2019 року

Моделювання Комітету Верховної  

Ради України з питань свободи  

слова та інформаційної політики:  

14 вересня 2019 року



Проєкт «Платформа публічної дипломатії»

Інтерактивний семінар «Молодь не

лайкає, молодь голосує»

Моделювання засідання Ради

Європейського Союзу

Моделювання засідання Ради

Безпеки ООН



Цикл лекцій засновника і генерального директора Школи

соціального підприємця IBS, засновника та президента

інституту його імені, радника Королівського Норвезького

Міністерства торгівлі та промисловості  д-ра 

Яна-Урбана Сандала (Норвегія)



Тренінг від  

компанії  

“Ernst &  

Young Global  

Limited” (EY)  

(http://internati 

onal-

relations-

tourism.karazi  

n.ua/ne  

ws/1321-EY)

http://international-/


Академічна мобільністьздобувачів  

вищої освіти факультетуМЕВ таТБ

Університет

Салерно (Італія)

Європейськийуніверситет

Віадріна(Німеччина)

Стамбульський комерційний університет  

(Туреччина)



Міжнароднийдипломатичнийпроєкт  

Erasmus+ "We are the Peacemakers”  

(Німеччина)

Академічна мобільністьздобувачів  

вищої освіти факультетуМЕВ таТБ

Програма молодіжногообміну  

уряду Японії “MIRAI”



Навчання здобувачки 4 курсувищої  

освіти за спеціальністю 291  

Булгакової Ольги вЄвропейському  

університеті Відріана ум.

Франкфурт-на-Одері (Німеччина) в

рамках програми Erasmus+КА107

Академічна мобільністьздобувачів  

вищої освіти факультетуМЕВ таТБ



Академічна мобільністьздобувачів  

вищої освіти факультетуМЕВ таТБ

Університет Фоджа
(Італія)ОсвітнійсемінарфондуКонрада

Аденауерадлястудентівз країн-

учасниць Східного Партнерства  

(Бельгія)



Академічна мобільністьздобувачів  

вищої освіти факультетуМЕВ таТБ

Дипломатичне стажування за  

програмою Єврошколи «Угорщина:

досвід Вишеградської групи в ЄС» у

Будапешті

Дипломатичне стажування за

програмою Єврошколи «Італія:  

мистецтво культурної дипломатії» у  

Римі



KARAZIN STUDENT HALL

Перший в Україні  

студентський простір  

новогоформату.

Місцедляспілкування,

навчання,  

роботи тавідпочинку.



Спортивно-фехтувальний клуб «Уніфехт»

Клуб є підрозділом Харківського 
національного університету

імені В. Н. Каразіна, що розташований в
парковій зоні в центрі міста. Загальна 

площа клубу сягає більш 3000 м2, куди 
входять: дворівнева тренажерназала, п’ять 

зал для занять аеробікою.Клуб пропонує 
повний комплекс програм фізичного 

розвитку: силовий фітнес, аеробіка, йога, 
калланетик, пілатес, танцювальні студії,

бойові мистецтва,  аквафітнес, лазня,
сауна, масаж. Для здобувачів Каразінського 
університету створені спеціальні умови, які  

дають можливість обрати програму за 
бажанням! Також усі бажаючі запрошуються 

на тренінги з формування особистих 
якостей (коуч-клуби), семінари провідних 

фахівців у галузі харчування, фізичного 
розвитку, заходи для  гідного дозвілля та

відпочинку: спортивні змагання, майстер 
класи, танцювальні та літературні вечори.



1
5

Університетський

тенісний клуб«Унікорт»

Має 13 відкритих кортів із
ґрунтовим та жорстким

покриттями, тенісний палац, у  
якому розміщено 6 кортів (2 з яких із  
Deco Ture покриттям), тренажерний  
зал, тренувальне приміщення для  

імітації техніки та занять  
спеціальною фізичною

підготовкою.
У клубі є тренувальні стінки  

загальною
довжиною понад 100 метрів.

На базі клубу працює  
спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського  
резерву, в якій виховано  

близько 30 майстрів спорту та  
2 майстри спорту

міжнародного класу.



Спортивне життя здобувачів вищої освіти  

факультету



1
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Спортивно-оздоровчийтабір

«Фігурівка»Харківського  

національного  

університету

іменіВ.Н.Каразіна-одинз перших  

студентських таборів України,який  

працює з 1957року.



Місця для обідньої перерви



Зони релаксації



Умовипроживанняу гуртожитку іногородніх  

здобувачів вищої освіти

Гуртожиток № 7 Каразінського  

університету— це5-поверхова  

будівляз блочною системою.У  

гуртожитку обладнана пральна  

кімната, спортивна зала, кожна  

кімнатапідключена

до інтернет-мережі. Гуртожитки  

мають усі необхідні умови для  

проживання здобувачів, їх  

навчання, відпочинку та заняття  

спортом.



Працевлаштування випускників за спеціальністю

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні

студії»

ОПП «Міжнародна інформаційна безпека»


