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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

                                            052 «Політологія» 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин  

Кафедра політології 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Політологія»  

 

Офіційна назва освітньої 

програми (англійською 

мовою) 

Educational and professional program «Political Science» 

Ступінь вищої освіти та 

освітня кваліфікація 

мовою оригіналу 

Магістр 

Освітня кваліфікація: магістр з політології 

Кваліфікація в дипломі Ступінь: магістр 

Спеціальність: політологія 

Освітня програма: «Політологія» 

Кваліфікація в дипломі 

(англійською мовою) 

Degree: Master 

Specialty: 052 Political Science 

Specialization: - 

Educational Program: « Political Science » 

Професійна кваліфікація не надається 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 

рік 5 місяців  

 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України 

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми 

Політологія,  

Рівень другий (магістерський) 

Серія УД № 04010059 

відповідно до рішення Акредитаційної комісії  

від 19 лютого 2019 р. протокол № 134 

Строк дії сертифіката до 1 липня 2024р. 

Цикл/рівень 

 

HPK України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  

EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Форми навчання Денна, заочна 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 1 липня 2024 р.  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.dnu.dp.ua 

 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-

понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними 

знаннями сучасної політичної теорії та практики для здійснення експертно-аналітичної, науково-

дослідницької, політико-організаційної, громадської та суспільно-політичної діяльності. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

05 Соціальні та поведінкові науки 

052 Політологія 

http://www.dnu.dp.ua/


спеціальність, 

спеціалізація) 

Об’єкт(и) вивчення та\або діяльності: владно-політичні відносини 

на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема 

політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, 

формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну 

поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову політику та 

політику окремих країн та регіонів. 

Цілі навчання: підготовка кваліфікованих фахівців, здатних: 

здійснювати коректний аналіз та оцінку політико-управлінських 

процесів та проектів у глобальному, регіональному та локальному 

вимірах; проводити наукові та прикладні політологічні дослідження, 

прогнозувати політичні кризи та надавати рекомендації щодо 

антикризового менеджменту. 

Теоретичний зміст предметної області: Теорії та концепції з 

нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, 

порівняльної та прикладної політології, методологія сучасних 

соціальних наук.  

Методи, методики та технології: здобувач вищої освіти має оволодіти 

загальнонауковими та фаховими методами політологічного 

дослідження,  методиками кількісного та якісного політичного 

аналізу та технологіями реалізації та експертної оцінки політичної 

діяльності. Здобувач вищої освіти навчається фундаментальним 

підходам і методам аналізу політики:  теорії суспільного вибору, 

теорії раціонального вибору, теорії ігор, теорії неоінституціоналізму 

та ін.  
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, які 
застосовуються у практичній політичній діяльності та дослідній роботі 

політичних наук. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію. 

Наукова орієнтація: дослідження теорії політичної науки, політичних 

інститутів та процесів.  
Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в  галузі політології 

Ключові слова: політологія, політичні проекти, політичні кризи, 

політичні ризики, сталий розвиток, політична теорія, політичний 

менеджмент, локальна політика 

Особливості програми Поглиблена підготовка з кризового аналізу та прийняття політичних 

рішень, розробки та менеджменту політичних проектів на 

національному, регіональному та локальному рівнях. Обов’язкова 

асистентська практика у закладах вищої освіти тривалістю 4 тижні та 

переддипломна науково-виробнича практика 4 тижні. Вивчення 

окремих компонентів реалізується англійською мовою. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань 

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому) 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та 

інших 

громадських організаціях) 

2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика) 

2433.1 Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика) 

2443.1 Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, 

політологія) 

2443.2 Політичний оглядач 

2443.2 Політолог 



Подальше навчання Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти для  здобуття ступеню доктора філософії. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване навчання. 

аудиторне викладання (лекції та практичні заняття), самонавчання 

(самостійна робота студентів), індивідуальні консультації із 

викладачами, дистанційна освіта, практична підготовка. 

Оцінювання Письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки, контрольно-

модульні роботи, тестові роботи, аналітичні огляди, презентації, захист 

звіту з практики, кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі або проблеми у сфері 

політології, що передбачає проведення досліджень та / або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог.  
Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою, 

вміння правильно, логічно та ясно будувати своє усне та писемне 

мовлення. 

ЗК 4. Здатність вчитися й бути готовим до самоосвіти та постійного 

підвищення кваліфікації. 

ЗК 5. Здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

здатність. 

ЗК 6. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 7. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми та 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді, виконувати дослідження в 

групі під керівництвом лідера. 

ЗК 9. Здатність до врахування суворих вимог дисципліни, 

планування та управління персоналом. Я зовсім прибрала цю 

компетентність, якщо бажаєте залишити то потрібно переставити її в 

СК.  Яким чином зазначені в матриці дисципліни дозволяють 

отримати такі здібності? Ключовий момент вашої дисципліни ОК 2.3 

– політичний менеджмент, а при чому тут управління персоналом.  

Педагогіка та психологія ВШ не враховує управління персоналом, 

вона спрямована на формування здатності до педагогічної діяльності 

з врахуванням особливостей освітньої діяльності та здобувачів 

освіти. Будьте уважними до змісту дисциплін та СК і ПР  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК\ФК) 

СК 1. Готовність до участі в підготовці, організації і проведенні 

політичних досліджень з метою виявлення значимих проблемних 

ситуацій. 

СК 2. Визначення політичних стратегій, методів їх вивчення і 

вироблення рекомендацій з їх вирішення. 

СК 3. Готовність систематично використовувати результати 

наукових досліджень у забезпеченні ефективної роботи органів 

влади та місцевого самоврядування. 

СК 4. Здатність здійснювати коректний аналіз та оцінку політико-

управлінських процесів у глобальному, регіональному та 

локальному вимірах. 

СК 5. Здатність застосовувати сучасні методи та технології 



політичних зв’язків з громадськістю (PR).  

СК 6. Здатність аналізувати соціально-політичну ситуацію в 

суспільстві, соціальні аспекти політики та прогнозувати їх розвиток. 

СК 7. Здатність прогнозувати політичні конфліктні та кризові 

ситуації, розробляти практичні рекомендації щодо їх усунення. 

СК 8. Готовність надавати консультації клієнтам, формувати їх 

політичний імідж та лідерські здібності. 

СК 9. Здатність до представлення фахових політологічних 

аргументів, зокрема у форматі аналітичних записок, наукових 

доповідей, статей,  презентацій, проектних пропозицій та розробок 

тощо. 

СК 10. Розуміння особливостей політичного розвитку країн та 

регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, 

та місця в них України. 

СК 11. Навички викладання фахових дисциплін у вищій школі. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПР 1. Використовувати в чітко окресленому контексті основні 

поняття та принципи, методи дослідження та аналізу складних 

об'єктів та явищ для розв’язання прикладних і наукових завдань у 

політології. 

ПР 2. Володіти теоретичними знаннями та практичними навичками 

організації політичної кампанії, технологіями політичного 

менеджменту та маркетингу. 

ПР 3. Демонструвати знання про загальнотеоретичні та прикладні 

аспекти управління політичними проектами.  

ПР 4. Самостійно вести політичні дослідження, розробляти програми 

конкретних досліджень, виробляти рекомендації щодо 

вдосконалення державної політики. 

ПР 5. Здобувати й об’єктивно аналізувати політичну інформацію та 

якісно її обробляти. 

ПР 6. Володіти навичками розробки інноваційних технологій з 

метою управління політичними процесами. 

ПР 7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи.  

ПР 8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу недержавних організації.  Прописати 

відповідно до змісту дисципліни ОК 2.3,ОК 2.5, а при чому тут 

переддипломна практика? Чи потрібна така компетентність? 

ПР 9. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних 

сферах діяльності організації.  

ПР 10. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 

письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ПР 11. Прогнозувати конфліктні та кризові ситуації, розробляти 

практичні рекомендації щодо їх усунення. 

ПР 12. Надавати органам влади та іншим замовникам різних рівнів 

теоретичну і методичну допомогу з вивчення та аналізу політичного 

життя суспільства. 

ПР 13. Проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим 

рішенням. 

ПР 14. Проводити на високому професійному рівні консультації 

керівників різних рівнів державних і недержавних організацій та 

установ для прийняття управлінських рішень. 

ПР 15. Вміти організовувати освітній  процес у закладах вищої 

освіти  з викладання фахових дисциплін за спеціальністю. 



ПР 16. Вміти впливати на поведінку здобувачів освіти. 

ПР 17. Самостійно виконувати кваліфікаційне навчально-наукове 

дослідження відповідно до вимог і державних стандартів 

оформлення та представляти результати цього дослідження в умовах 

публічного захисту. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується 

на наступних принципах: 

відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних 

працівників  освітнім галузі знань та спеціальності; 

обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації викладачів; 

моніторингу  рівня наукової активності науково-педагогічних 

працівників; 
впровадження результатів стажування та наукової діяльності у 
освітній процес. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та 

соціальна інфраструктура університету в повному обсязі відповідає 

чинним  Ліцензійним умовам. В освітньому процесі 

використовується мультимедійне обладнання для проведення лекцій. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Університет має власний веб-сайт за адресою http://dnu.dp.ua, де 

розміщено інформацію щодо інформаційного та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: 

загально університетських та кафедральних бібліотек, мережі 

Internet з вільним доступом, колекцій цифрового репозиторію.  

Навчально-методичне забезпечення засновано на розроблених для 

кожної дисципліни робочих навчальних програмах, а також 

програмах практичної підготовки за спеціальністю. В наявності 

завдання для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації 

для виконання курсових та дипломних робіт, пакети завдань для 

проведення ректорських та комплексних контрольних робіт. Критерії 

оцінювання знань та вмінь студентів розроблено для поточного, 

семестрового та ректорського контролю з кожної дисципліни, а 

також для підсумкової атестації за спеціальністю. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами інших 

країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе за умови вивчення студентом української мови 

 

http://dnu.dp.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Послідовність 

вивчення,  

семестр 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти  

І Цикл загальної підготовки 

ОК 1.1 
Методологія та організація наукових 

досліджень 
4 екзамен 2 

ОК 1.2 
Іноземна мова професійного 

спілкування 
3 диф. залік 1 

ІІ Цикл професійної підготовки 

ОК 2.1  Політична епістемологія 3 екзамен 1 

ОК 2.2 Політичне консультування 3 екзамен 1 

ОК 2.3 
Політичний менеджмент неурядових 

організацій  
3 

екзамен 
1 

ОК 2.4 

Аналіз політичних криз та 

управління ними/Political crisis 

analysis and management 

3 

залік 

1 

ОК 2.5 Профспілки в політичній системі 3 залік 1 

ОК 2.6 
Методика викладання фахових 

дисциплін у вищій школі 
3 

залік 
2 

ОК 2.7 
Педагогіка та психологія вищої 

школи 
3 

залік 
1 

ОК 2.8 

Ресурсна підтримка  політичних 

кампаній. Практикум з менеджменту 

політичних проектів /Fundraising for 

political campaigns. Political project 

management Workshop  

3 

залік 

 1 

ОК 2.9 
Технології прийняття політичних 

рішень 
4 

екзамен  
1 

ОК 2.10 Виробнича практика: асистентська  3 диф. залік 3 

ОК 2.11 Виробнича практика: переддипломна  6 диф. залік 3 

ОК 2.12 
Підготовка та захист кваліфікаційної 

роботи 
21 

захист 

кваліфікацій-

ної роботи 
3 

Вибіркові компоненти  

ВК 1 Дисципліна 1 УВК 5 диф. залік 2 

ВК 2. Дисципліна 2 ФВК/ УВК 5 диф. залік 2 

ВК 3 Дисципліна 3 ФВК 5 диф. залік 2 

ВК 4 Дисципліна 4 ФВК 5 диф. залік 2 

ВК 5 Дисципліна 5 ФВК 5 диф. залік 2 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 65 (72%) 

Загальний обсяг вибіркових компонент (дисциплін вибору студента) 25 (28%) 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
Примітка:  здобувачам вищої освіти пропонується провести вибір навчальних дисциплін на основі двох переліків 
вибіркових компонент: 

 університетський вибірковий каталог (УВК), що складається із загальноуніверситетського переліку дисциплін, на 

основі якого здійснюється вибір дисциплін для формування загальних компетентностей ОП, соціальних навичок та 

світогляду за власним уподобанням. Перелік  дисциплін  розміщується на сайті університету. 



 факультетський вибірковий каталог (ФВК) – навчальні дисципліни галузево-професійного спрямування зі 

спеціальностей факультету, що дозволяють отримати професійні навички з певної галузі знань та навчальні дисципліни 

професійного спрямування (програмні вибіркові компоненти), що дозволяють отримати поглиблену підготовку за 

освітньою програмою й закріплюють набуті фахові компетентності. На основі засвоєння дисциплін із факультетського 

каталогу формуються загально-професійні або фахові компетентності. Перелік дисциплін  розміщується на сайті 

університету/ факультету. 

2.2. Структурно-логічна схема ОП  
Курс Семестр Компоненти освітньої програми Кількість 

компонентів 

за семестр 

Кількість 

компонентів за 

навчальний рік 

1 1 ОК 1.2, ОК 2.1, ОК 2.2, ОК 2.3, ОК 2.4, 

ОК 2.5, ОК 2.7, ОК 2.8, ОК 2.9 

9 16 

2 ОК 1.1, ОК 2.6, ВК 1, ВК 2, ВК 3, ВК 4. 

ВК 5 

7 

2 3 ОК 2.10, ОК 2.11 ОК 2.12 3 3 

 

Послідовність засвоєння компонент ОП 

 
Компонент освітньої програми Наявність передумов до вивчення 

ОК 1.1 Методологія та 

організація наукових досліджень 

базові знання з методології політологічних досліджень за 

ОП бакалавра 

ОК 1.2 Іноземна мова 

професійного спілкування 

базові знання з англійської мови 

ОК 2.1 Політична епістемологія базові знання з історії політичних вчень за ОП бакалавра 

ОК 2.2 Політичне консультування 
базові знання предметної області політичних PR, 

політичного маркетингу за ОП бакалавра  

ОК 2.3 Політичний менеджмент 

неурядових організацій 

базові знання предметної області державного управління 

та місцевого самоврядування за ОП бакалавра 

ОК 2.4 Аналіз політичних криз та 

управління ними/Political crisis 

analysis and management 

базові знання предметної області загальної теорії 

політики за ОП бакалавра 

ОК 2.5 Профспілки в політичній 

системі 

базові знання предметної області партології за ОП 

бакалавра 

ОК 2.6 Методика викладання 

фахових дисциплін у вищій школі 

після  ОК 2.1-2.5, ОК 2.8, ОК 2.9 

ОК 2.7 Педагогіка та психологія 

вищої школи 

базові знання предметної області психології за ОП 

бакалавра 

ОК 2.8 Ресурсна підтримка  

політичних кампаній. Практикум 

з менеджменту політичних 

проектів /Fundraising for political 

campaigns. Political project 

management Workshop 

базові знання предметної області вибори та виборчі 

системи за ОП бакалавра 

ОК 2.9 Технології прийняття 

політичних рішень 

базові знання предметної області державне управління за 

ОП бакалавра 

ОК 2.10 Виробнича практика: 

асистентська 

після ОК 2.6, ОК2.7  

ОК 2.11 Виробнича практика: 

переддипломна 

після ОК 1.1, ОК 1.2, ОК 2.1-2.5, ОК 2.8 

ОК 2.12 Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи 

після ОК 1.1, ОК 1,2 ОК 2.1-2.5, ОК 2.8,ОК 2.11, ОК 2.9 

 



 
 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи – дипломної роботи магістра. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми у сфері політичних наук та політичної діяльності, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота або її реферат має бути розміщена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.  

 
 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

виправити з урахуванням    
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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