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І Преамбула 
Освітньо-професійна програма «Політологія» для підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія. 

 
ВНЕСЕНО 

Кафедрою політичних наук і права соціально-гуманітарного факультету 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського». 
 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Наказом ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» з «01» вересня 2016 р. 
(наказ № 112 від «30» травня 2016 р.). 

 
РОЗРОБНИКИ: 

Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук, 
професор, завідувач кафедри політичних наук і права, 
Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 
Музиченко Ганна В’ячеславівна – доктор політичних наук, 
професор, професор кафедри політичних наук і права, 
Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 
Гедікова Наталя Пилипівна – доктор політичних наук, 
професор, професор кафедри політичних наук і права, 
Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 
Ростецька Світлана Іванівна – кандидат політичних наук, 
доцент, доцент кафедри політичних наук і права, Державний 
заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського». 

 
РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ: 

Палінчак М. М. доктор політичних наук, професор, декан факультету 
міжнародних економічних відносин Ужгородського 
національного університету; 

Кононов В. М.  Голови партії Зелених України, український політик, 
народний депутат України 3-го скликання від партії
Зелених України. 

 
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 
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ІІ Загальна характеристика 
 

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність 052 Політологія 
Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікація  

Бакалавр політології   

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність – Політологія 
 

Опис 
предметної 
області 

Об’єктами вивчення є: теоретичні та прикладні 
компоненти політичного знання; об’єктивна необхідність 
та функціональне призначення політичної влади, 
політичних інститутів; політичні відносини та процеси; 
процеси міжнародного політичного життя, геополітичної 
ситуації. 

Цілі навчання: формування знань щодо соціально-
політичних процесів; ознайомлення з історією створення та 
змістом політичних ідей, основних тенденцій в розвитку 
політичної системи. 

Теоретичний зміст предметної області: сутність 
політичної науки, особливості формування та тенденції 
розвитку; теоретичні підходи до політичної влади; сутність, 
структура та типологія політичної системи; сутність та 
форми політичних режимів; теоретичні підходи до сутності 
політичних еліт та політичного лідерства; сутність, зміст, 
структура та форми здійснення політичних процесів; 
теоретичні засади геополітики та геополітичний фактор в 
розвитку світового політичного процесу; порівняльна 
характеристика політичних систем; сутність та рівні 
політичної свідомості; теоретичні засади політичної 
культури та її типологія; сутність політичних партій та 
партійних систем; політичних інститутів, їх взаємовплив та 
головні тенденції розвитку. 

Методи: методологічні підходи та методи 
(філософські, загальнонаукові та конкретно-наукові, в тому 
числі методи системного аналізу). 
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Інструменти та обладнання: інформаційно-
аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття 
управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Академічні 
права 
випускників 

Після завершення навчання за освітньою програмою 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 
відповідає шостому кваліфікаційному рівню за 
Національною рамкою кваліфікації випускники мають 
право продовжити освіту за освітньою програмою другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, що відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню за Національною рамкою 
кваліфікації за спеціальністю 052 «Політологія», або 
спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / 
освітньо-професійними програмами вищої освіти. 

 
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 
 

Обсяг 
освітньої 
програми 
бакалавра 

- на основі повної загальної середньої освіти становить 
240 кредитів ЄКТС; 

- на основі ОКР/ОС «молодший спеціаліст», «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» становить 180 кредитів ЄКТС. 

 
ІV Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 
компетентність 

КІ 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми в політичній та 
викладацькій професійній діяльності або у процесі 
навчання, які передбачають застосування певних 
теорій та методів політичної науки і 
характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов.  

Загальні 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЗ-01 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу та встановлення взаємозв’язків між 
соціально-політичними явищами і процесами. 

КЗ-02 

Здатність до застосовування концептуальних і 
базових знань у практичних ситуаціях, 
розуміння предметної області та професійної 
діяльності. 

КЗ-03 
Здатність здійснювати усну і письмову 
комунікацію професійного спрямування 
державною та іноземною мовами. 

КЗ-04 
Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій для пошуку, 
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 оброблення, аналізу та використання 
інформації з різних джерел. 

КЗ-05 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями, проводити дослідження на 
відповідному рівні. 

КЗ-06 
Здатність до генерування нових ідей 
(креативність), прийняття обґрунтованих 
рішень, адаптації та дії в новій ситуації. 

КЗ-07 

Здатність працювати в команді, 
налагоджувати міжособистісної взаємодії, 
мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети при вирішенні професійних завдань, 
бути критичним та самокритичним. 

КЗ-08 

Здатність працювати автономно, визначати, 
формулювати та розв’язувати проблеми, 
аналізувати соціально-значущі процеси та 
приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ-09 
Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності, здатність працювати в 
міжнародному контексті. 

КЗ-10 
Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів), соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

КФЗ-01 
Знання понятійно-категоріального апарату та 
методів політичної науки, основних галузей 
(напрямків) політичного знання. 

КФЗ-02 
Знання вчень та концепцій світової та 
української політичної думки. 

КФЗ-03 
Знання основних компонентів політичного 
процесу на світовому, регіональному та 
національному рівнях. 

КФЗ-04 

Знання принципів політологічного підходу до 
аналізу соціально-політичних явищ і процесів, 
окремих суб’єктів та інститутів; засад та 
технологій політичного прогнозування. 

КФЗ-05 
Знання сучасних теоретичних і практичних 
засад організації та проведення політологічних 
досліджень. 

Когнітивні уміння в предметній сфері: 
 

КФК-01 
Уміння працювати з оригінальними текстами 
та смисловими конструкціями, які містяться в 
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них.

КФК-02 
Уміння аналізувати специфіку основних 
етапів розвитку політики та світового 
політичного процесу. 

КФК-03 
Уміння творчо осмислювати і застосовувати 
історичний досвід політичної практики. 

КФК-04 
Уміння об’єктивно і критично оцінювати 
життєво важливу соціально-політичну 
інформацію. 

КФК-05 

Уміння проводити кваліфікований аналіз і 
давати оцінку прийнятим рішенням, 
постановам органів законодавчої, виконавчої 
влади, партійних і громадських організацій, їх 
лідерів. 

Практичні навички в предметній сфері: 

КФП-01 
Здатність приймати участі в дослідженнях 
політики з використанням основних методів 
сучасної політичної науки. 

КФП-02 
Здатність прийняття участі в проведенні 
політичних кампаній. 

КФП-03 
Здатність застосувати прогностичні методи 
дослідження операцій у процесі підготовки та 
прийняття політичних рішень. 

КФП-04 

Здатність ефективно застосовувати 
комунікативні технології в спілкуванні з 
різними суб’єктами взаємодії, застосовувати 
демократичні технології прийняття 
колективних рішень, враховуючи власні 
інтереси і потреби інших. 

КФП-05 

Здатність здійснювати ефективну організацію 
навчально-виховного процесу у ЗНЗ на основі 
знань теорії й практики середньої освіти, 
моделювання діяльності фахівця; викладання 
суспільно-гуманітарних дисциплін у 
загальноосвітньому навчальному закладі.  

 
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 
 
Після здобуття освітнього ступеня бакалавра випускник спеціальності 

052 Політологія може працювати в органах державної влади, політичних 
партіях і громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, 
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недержавних сервісних організаціях з політико-соціального маркетингу та 
менеджменту, наукових і дослідних центрах, здійснювати викладацьку 
діяльність у середніх навчальних закладах. 
 

Програмні результати навчання: 
Когнітивна 
сфера 

ПРНК-01 
Називати наукові методи та категорії 
політичної науки. 

ПРНК-02 

Виявляти здатність використовувати теорії, 
принципи, методи та поняття історико-
теоретичних, галузевих та спеціальних 
політичних наук в навчанні та професійній 
діяльності. 

ПРНК-03 

Застосувати основні методи аналізу, 
інноваційні підходи для вирішення 
професійних завдань, використовувати 
новітні ІТ-технології у професійній 
діяльності. 

ПРНК-04 

Демонструвати володіння фаховою 
лексикою українською і іноземною мовами 
для розв’язання фахових комунікативних 
завдань. 

ПРНК-05 

Визначати та аналізувати актуальні 
проблеми соціальних та політичних 
відносин, а також особливості соціальних 
змін. 

ПРНК-06 

Виділяти основні закономірності та 
тенденції світового та українського 
політичного процесу, а також 
виокремлювати коло проблем, які пов’язані 
з геополітичним виміром зовнішньої та 
внутрішньої політики будь-якої держави. 

ПРНК-07 
Оцінювати соціально-політичні явища і 
процеси, закономірності та тенденції 
розвитку політичної дійсності. 

Афективна 
сфера 
 
 
 
 

ПРНА-01

Використовувати аналітичні підходи до 
аналізу політичної ситуації, політичних 
процесів і явищ, дослідження суб’єктів 
політичної діяльності та 
міжінституціональних зв’язків, а також 
розробляти цілісні програми політичних 
досліджень. 

ПРНА-02
Брати участь в дискусіях щодо методології 
сучасної політичної науки та застосовувати 
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її в політологічних дослідженнях; у 
розв'язанні складних спеціалізованих задач 
в певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів 
політичної науки. 

ПРНА-03

Називати та описувати теоретичні моделі в 
поясненні тенденцій розвитку політичних 
інститутів та політичних процесів на різних 
рівнях. 

ПРНА-04

Дотримуватися у прoфeсійній діяльності 
принципів сoціaльнoї відпoвідaльнoсті тa 
eтичних установок; нести професійну 
відповідальність за прийняті політичні 
рішення, у тому числі у непередбачуваних 
умовах. 

ПРНА-05

Демонструвати навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і 
самокритичним. 

ПРНА-06

Демонструвати навички взаємодії з іншими 
людьми, уміння працювати в групах, а 
також навички активної участі у 
навчальному процесі та професійній 
діяльності й обстоювання власної позиції. 

Психомоторна 
сфера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРНП-01
Ідентифікувати основні теорії, принципи, 
методи політичної науки, основні галузі 
(напрямки) політичного знання. 

ПРНП-02

Впроваджувати ефективні соціальні та 
політичні технології у питаннях здійснення 
політичної діяльності як на рівні окремих 
суб’єктів та інститутів, так і на державному 
рівні. 

ПРНП-03

Демонструвати знання та навики, набуті у 
процесі навчання та професійної діяльності, 
включаючи певні знання сучасних 
досягнень суспільно-політичних наук, 
здійснювати критичне осмислення 
основних теорій, принципів, методів і 
понять сучасної політичної науки. 

ПРНП-04
Демонструвати володіння методикою 
аналізу навчально-виховної діяльності у 
ЗНЗ, проведення педагогічної діагностики 
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та моніторингу якості освіти. 

ПРНП-05
Вдосконалення методик політологічного та 
соціологічного аналізу, підготовки 
аналітичного матеріалу. 

ПРНП-06

Практикувати в сфері суспільно-політичної 
діяльності, приймати участь в розробці 
рекомендацій для органів влади, суспільно-
політичних організацій, місцевих і 
регіональних органів самоврядування. 

 
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційних 
комплексних екзаменів з політичної теорії та 
професійно-практичної політології. 

Вимоги до 
атестаційного 
екзамену  
 
 
 
 
 

Атестація випускників першого  
(бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться  
Екзаменаційною комісією Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського».  

Атестація проводиться у вигляді комплексних 
екзаменів з політичної теорії (Політична історія 
світу, Загальна теорія політики) та професійно –
практичної політології (Прикладна політологія, 
Державна політика, Міжнародні відносини, 
Політична культура та ідеології, Політичні партії та 
виборчі системи). 

Екзамен має своєю метою з’ясування рівня та 
обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
випускника відповідно до НРК. 

 
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти 
 
У Державному закладі «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» функціонує система 
забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) на основі 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (внутрішнього забезпечення якості), затвердженого Вченою 
радою Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» протокол № 7 від 28 січня 
2016 р., яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
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Принципи та 
процедури 
забезпечення 
якості вищої 
освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає 
здійснення Університетом таких процедур і заходів 
(згідно із Законом «Про вищу освіту»): 
1) визначення принципів та процедур забезпечення 
якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, 
науково-педагогічних працівників вищого навчального 
закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 
оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу, у тому числі 
самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 
8) забезпечення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату у наукових працях 
працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти; 
9) інших процедур і заходів. 
Система забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості) за поданням Університету 
оцінюється Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти або акредитованими ним 
незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, 
що затверджуються Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти та міжнародним 
стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості 
вищої освіти. 

Моніторинг та 
періодичність 
перегляду освітніх 

Моніторинг і періодичний перегляд програм 
здійснюється з метою забезпечення їх відповідності  
потребам студентів, суспільства і спрямовані на 
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програм безперервне їх вдосконалення.  
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 
здійснюється випускаючою кафедрою, науково-
методичною радою соціально-гуманітарного 
факультету, науково-методичною радою Університету. 
Програми регулярно переглядаються та оновлюються 
із залученням до цього процесу здобувачів вищої 
освіти, фахівців. 

Оцінювання  Всі види поточного та підсумкового контролів. 
 

 
X Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт 

вищої освіти 
 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:  

1. Закон України «Про вищу освіту»: від 01.07.2014 № 1556-УІІ 
// Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38. 

2. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс] / Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. – Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua. 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 
ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

4. Національний класифікатор України: «Класифікація видів 
економічної діяльності» ДК 009:2010.  

5. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) 
педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів 
[Електронний ресурс] / Наказ МОН України від 01.06.13 № 665. – Режим 
доступу: http://osvita.ua/legislation/other/37302/  

6. Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] 
/ Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету 
Міністрів України від  30.12.2015 р. № 1187. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF 

8. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / авт.: 
В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред. 
В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.  

9. Довідник користувача ЄКТС-2015 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/860/  

10. TUNING (Education). Reference Points for the Design and Delivery of 
Degree Programmes in Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-the-
design-and-delivery-of-degree-programmes-in-education.html  

11. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

12. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.   

13. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-
training-2013.pdf.   

14. International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ 

15. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 
компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 
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Пояснювальна записка 

 
Таблиця 1.  

Матриця відповідності визначених освітньою програмою підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – бакалавр – з галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія на 
кафедрі політичних наук і права соціально-гуманітарного факультету 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетентностей за 
НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Загальні компетентності 
КЗ-01 + +   
КЗ-02 + +   
КЗ-03 + + + + 
КЗ-04 + + +  
КЗ-05 + +  + 
КЗ-06  + +  
КЗ-07  + + + 
КЗ-08 + +  + 
КЗ-09  + + + 
КЗ-10  + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 
КФЗ-01 + +   
КФЗ-02 + + + + 
КФЗ-03 + +   
КФЗ-04 + +   
КФЗ-05 + + + + 
КФК-01 + +   
КФК-02 + +   
КФК-03   + + 
КФК-04 + + + + 
КФК-05 + + + + 
КФП-01  + + + 
КФП-02  + + + 
КФП-03 + +  + 
КФП-04 + + + + 
КФП-05 + + + + 
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Таблиця 2.  
Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей, визначених освітньою програмою підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – бакалавр – з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю 052 Політологія на кафедрі політичних наук і права соціально-гуманітарного факультету Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

 Компетентності

Програмні 
результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
К
З-

01
 

К
З-

02
 

К
З-

03
 

К
З-

04
 

К
З-

05
 

К
З-

06
 

К
З-

07
 

К
З-

08
 

К
З-

09
 

К
З-

10
 

К
Ф
З-

01
 

К
Ф
З-

02
 

К
Ф
З-

03
 

К
Ф
З-

04
 

К
Ф
З-

05
 

К
Ф
К

-0
1 

К
Ф
К

-0
2 

К
Ф
К

-0
3 

К
Ф
К

-0
4 

К
Ф
К

-0
5 

К
Ф
П

-0
1 

К
Ф
П

-0
2 

К
Ф
П

-0
3 

К
Ф
П

-0
4 

К
Ф
П

-0
5 

Когнітивна сфера 
ПРНК-01 +           +     +          
ПРНК-02 +  +   +      + +    +     +  +  + 
ПРНК-03 + + + +          +             
ПРНК-04 +   + + +    +       +        + + 
ПРНК-05 + + +      +     +    +         
ПРНК-06 + + +      +     +    + +        
ПРНК-07 + + +      +     + +     +       
Афективна сфера 
ПРНА-01 + + +    +     +   + +  +   +      
ПРНА-02 +  + + + +   +   + +   +   +   + + +   
ПРНА-03 +  + +        +       +  +      
ПРНА-04 +          +            +  + + 
ПРНА-05 + +    + + + +       + +  + +    +   
ПРНА-06 +   +   + +  +          +     +  
Психомоторна сфера
ПРНП-01 +           + +  +  +     +  +   
ПРНП-02 +                  +  +  + + +  
ПРНП-03 +  +   +      + + + +  +  +        
ПРНП-04 + + +      +                 + 
ПРНП-05 +    + +   +       +     +      
ПРНП-06 +   +   + + + + +    +      +  + + +  
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ІІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
 3.1 Перелік компонент ОП 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, атестаційні екзамени)

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 
контролю

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 01 Історія України 3 екзамен 
ОК 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 залік, екзамен 
ОК 03 Історія української культури 3 залік 
ОК 04 Філософія 5 екзамен 
ОК 05 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 
ОК 06 Нові інформаційні технології  3 екзамен 
ОК 07 Фізичне виховання 4 залік 
ОК 08 Психологія 3 залік 
ОК 09 Педагогіка 3 екзамен 
ОК 10 Основи економічної теорії 5 екзамен 
ОК 11 Політична соціологія 3 залік 
ОК 12 Менеджмент, маркетинг, економіка освіти 5 екзамен 
ОК 13 Вступ до спеціальності 3 залік 
ОК 14 Історія політико-правових вчень 6 екзамен 
ОК 15 Політична історія світу 6 екзамен 
ОК 16 Основи конституційного права України 4 екзамен 
ОК 17 Прикладна політологія 6 екзамен 
ОК 18 Теорія держави і права 5 екзамен 
ОК 19 Політична психологія 4 екзамен 
ОК 20 Загальна теорія політики 10 залік, екзамен 
ОК 21 Методика викладання суспільно-політичних дисциплін 4 екзамен 
ОК 22 Сучасна зарубіжна політологія 6 екзамен 
ОК 23 Порівняльна політологія 5 екзамен 
ОК 24 Методологія політичних досліджень 5 екзамен 
ОК 25 Політична культура та ідеології 5 екзамен 
ОК 26 Міжнародні відносини 6 екзамен 
ОК 27 Організаційна культура 5 екзамен 
ОК 28 Україна в європейському просторі 3 залік 
ОК 29 Публічні фінанси 5 екзамен 
ОК 30 Державна політика 3 екзамен 
ОК 31 Політичні еліти та лідерство 5 екзамен 
ОК 32 Політичні партії та виборчі системи 5 екзамен 
ОК 33 Політичний менеджмент 5 екзамен 
ОК 34 Політичний маркетинг 5 екзамен 
ОК 35 Курсова робота з дисципліни  «Теорія держави і права» 2 екзамен 
ОК 36 Курсова робота з дисципліни за фахом 2 залік 

Практична підготовка
ПП 01 Навчальна (ознайомлювальна) практика 3 залік 
ПП 02 Виробнича  практика (за спеціальністю) 4 залік 
ПП 03 Виробнича практика (за спеціальністю) 3 залік 

Атестація
АЕ 01 Атестаційний екзамен з політичної теорії   екзамен 
АЕ 02 Атестаційний екзамен з професійно-практичної політології   екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 171 
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1 2 3 4 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок «Міжнародні відносини» 

ВБ1.1 Геополітика 4 Залік 

ВБ1.2 Політична риторика 3 Залік 

ВБ1.3 Національна безпека 3 Залік 

ВБ1.4 Файндрайзинг 5 Залік 

ВБ1.5 Світова економіка 5 Екзамен  

ВБ1.6 Сучасна зовнішня політика 5 Екзамен 

ВБ1.7 Міжнародне право 5 Екзамен 

ВБ1.8 Міжнародні організації 5 Залік 

ВБ1.9 Теорія міжнародних відносин 5 Залік 

ВБ1.10 Політичний PR 5 Екзамен 

ВБ1.11 Охорона праці 4 Залік 

ВБ1.12 Запобігання та протидія корупції 5 Екзамен 

ВБ1.13 Політичні комунікації 5 Залік 

ВБ1.14 Електронна демократія 3 Залік 

ВБ1.15 Гендерна політика 3 Залік 

ВБ1.16 Етнополітологія  4 Залік 

Вибірковий блок  «Політичний менеджмент» 

ВБ2.1 Геополітика 4 Залік 

ВБ2.2 Політична риторика 3 Залік 

ВБ2.3 Національна безпека 3 Залік 

ВБ2.4 Файндрайзинг 5 Залік 

ВБ2.5 Сучасні політичні системи 5 Екзамен 

ВБ2.6 Політичне управління 5 Екзамен 

ВБ2.7 Психологія управління 5 Екзамен 

ВБ2.8 Політична реклама 5 Залік 

ВБ2.9 Інформаційні та психологічні війни в сучасному світі 5 Залік 

ВБ2.10 Політичний PR 5 Екзамен 

ВБ2.11 Охорона праці 4 Залік 

ВБ2.12 Запобігання та протидія корупції 5 Екзамен 

ВБ2.13 Політичні комунікації 5 Залік 

ВБ2.14 Електронна демократія 3 Залік 

ВБ2.15 Гендерна політика 3 Залік 

ВБ2.16 Етнополітологія 4 Залік 
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1 2 3 4 

Вибірковий блок «Конфліктологія» 

ВБ3.1 Геополітика 4 Залік 
ВБ3.2 Політична риторика 3 Залік 

ВБ3.3 Національна безпека 3 Залік 
ВБ3.4 Файндрайзинг 5 Залік 
ВБ3.5 Психологія конфлікту 5 Екзамен 
ВБ3.6 Технологія управління та урегулювання конфліктів 5 Екзамен 
ВБ3.7 Конфлікти в публічному управлінні 5 Екзамен 
ВБ3.8 Етнополітичні та регіональні конфлікти 5 Залік 
ВБ3.9 Інформаційні та психологічні війни в сучасному світі 5 Залік 
ВБ3.10 Політичний PR 5 Екзамен 
ВБ3.11 Охорона праці 4 Залік 
ВБ3.12 Запобігання та протидія корупції 5 Екзамен 
ВБ3.13 Політичні комунікації 5 Залік 
ВБ3.14 Електронна демократія 3 Залік 
ВБ3.15 Гендерна політика 3 Залік 
ВБ3.16 Етнополітологія 4 Залік 

Вибірковий блок «Антикорупційний консалтинг» 

ВБ4.1 Геополітика 4 Залік 
ВБ4.2 Політична риторика 3 Залік 
ВБ4.3 Національна безпека 3 Залік 

ВБ4.4 Файндрайзинг 5 Залік 
ВБ4.5 Основи управління ризиками 5 Екзамен  
ВБ4.6 Фінансовий моніторинг 5 Екзамен 
ВБ4.7 Психологія управління 5 Екзамен 
ВБ4.8 Трудове право 5 Залік 
ВБ4.9 Антикорупційна культура  5 Залік 
ВБ4.10 Управлінський консалтинг 5 Екзамен 
ВБ4.11 Охорона праці 4 Залік 
ВБ4.12 Запобігання та протидія корупції 5 Екзамен 
ВБ4.13 Політичні комунікації 5 Залік 
ВБ4.14 Електронна демократія 3 Залік 
ВБ4.15 Гендерна політика 3 Залік 

ВБ4.16 Етнополітологія  4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 69   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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3.2.1. Структурно - логічна схема освітньої програми «Політологія» 
Вибірковий блок «Міжнародні відносини» 

 



19 

 

3.2.2. Структурно - логічна освітньої програми «Політологія» 
Вибірковий блок «Політичний менеджмент» 
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3.2.3. Структурно - логічна схема освітньої програми «Політологія» 
Вибірковий блок «Конфліктологія» 
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3.2.4.  Структурно - логічна схема освітньої програми «Політологія» 
Вибірковий блок «Антикорупційний консалтинг» 
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4. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здобувачів освітньої програми спеціальності 052 Політологія 
проводиться у формі комплексних атестаційних екзаменів і завершується 
видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня 
бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр політології. 

Атестація здійснюється відкрито і  публічно. 
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