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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 02 Політологія 

 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного підрозділу 

Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського, навчально-

науковий інститут історії, політології та 

права 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Перший рівень вищої освіти, Кваліфікація: 

Бакалавр політології , фахівець в галузі 

політології 

Офіційна назва освітньої програми Політологія 

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації МОН України 

Україна 

З 24 по 25 березня 2015 р.(період 

акредитації)  

Цикл/рівень FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 

рівень, НРК – 6 рівень 

Передумови Наявність повної середньої освіти 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного розміщення 

опису освітньої програми 

hppt://mdu.edu.ua 

2-Мета освітньої програми 

Програма бакалаврату у напрямку політологія спрямована на формування комплексних 

фундаментальних уявлень  із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи 

суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування 

політичних процесів та управління. дослідження політичних процесів в суспільстві, 

державного управління загального характеру в політичній та соціальній галузі, діяльність, 

зарахована до компетенції держави. До сфер та об'єктів діяльності політолога належать: 

політичні системи, органи державної влади, політичні партії та рухи, органи місцевого 

самоврядування, засоби масової інформації, науково - дослідницькі центри. Випускник зі 

ступенем бакалавра в галузі політології має кар'єрні перспективи в галузях:  політичні 

системи, органи державної влади, політичні партії та рухи, органи місцевого самовряду-

вання, засоби масової інформації, науково - дослідницькі центри. 

3-Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, спеціалізація (за 

наявності)) 

05Соціальні та поведінкові науки , 052 

Політологія , освітньої програми 

«Політологія». 

Політологія, мультидисциплінарний; галузь 

знань – соціально-політичні науки та 

дотичні – історія, філософія, соціологія, 

державне управління, знання іноземної – 

бажано; факультативи – гуманітарні науки, 

соціальні науки, економіка та освіта. 

Політологічні дисципліни – 60%; дотичні – 

25%; іноземні мова – 5%; факультативи – 

5%. 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки 

бакалавра спрямована на забезпечення 



фахівця колом спеціальних знань 

професійного характеру, а також на 

залучення його до вирішення складних 

практичних та науково-дослідницьких 

завдань. 

Освітньо-професійна програма підготовки 

магістра має зорієнтувати майбутнього 

фахівця на усвідомлення спеціальних знань 

в конкретних умовах діяльності, в рамках 

яких можлива подальша професійна 

кар’єра: 

Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на широкому огляді та глибоких 

знаннях сфери політичних відносин, 

політичної системи суспільства, політичних 

інститутів, питань внутрішньої і зовнішньої 

політики, міжнародних відносин; у галузі 

аналізу, діагностики і прогнозування 

політичних процесів і управління ними. 

Особливості програми Студенти можуть робити акцент або на 

викладанні , або ж на проведенні науково-

дослідницького пошуку. Мобільність за 

програмами IREX, UGRAD, ТЕМПУС-

ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін. – 

рекомендується, але не є обов’язковими; всі 

студенти можуть брати участь у 

спеціальних семінарах разом з учасниками 

програм 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Посади (за наявності диплому 

бакалавра); молодший науковий 

співробітник (політологія); експерт із 

суспільно-політичних питань; консультант 

із суспільно-політичних питань (в партіях 

та інших громадських організаціях); 

політичний оглядач; політолог. 

Подальше навчання Базова підготовка є достатньою для 

отримання  магістра та доктора філософії із 

спеціальності 052 Політологія 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Проблемне-орієнтовне навчання. 

Комбінація лекцій, практичних знань із 

розв’язування проблем, виконання 

дослідницьких робіт і проектів. Стиль 

навчання – активний, що дає можливість 

студенту обирати предмет та 

організовувати час. Курси проводяться у 

формі семінарів, з методологічними 

робочими зустрічами для студентів, які 

працюють у цей самий період або над 

темою діахронії. Під час першого року 

навчання студент обирає напрям 



дослідження, включаючи курси 

(дисципліни, які потрібно прослухати) та 

обговорює свій вибір на колоквіумі. 

Оцінювання Оцінювання знань студентів здійснюється 

за 100-бальною рейтинговою системою у 

відповідності до «Положення МНУ імені 

В.О. Сухомлинського про оцінювання знань 

студентів». 

Види оцінювання: поточний контроль 

(презентації, есе), підсумковий контроль 

(заліки та іспити у вигляді тестування), 

випусковий комплексний іспит.. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій. 

Розв’язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

Зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців 

і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

Прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування  

Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

2. Знання предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

3. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

4. Здатність спілкуватися англійською 

мовою або іншою іноземною мовою. 

5. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

6. Здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями. 

7. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

8. Здатність працювати в команді. 

9. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня, з експертами з 

інших галузей знань. 

10. Здатність оцінювати та 



забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Фахові компетентності спеціальності 1. Розуміння загальної природи та 

значення політики як специфічного 

виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку 

уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

2. Базові знання нормативної та 

позитивної політичної теорії, 

політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології.   

3. Вільне володіння базовим 

категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом 

сучасної світової політичної науки. 

4. Розуміння ключових принципів 

функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної 

політики, політичних інститутів та 

процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, 

світової політики та політики 

окремих країн і регіонів. 

5. Застосування ключових 

політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно-

політичних відносин політичних 

акторів, інститутів та ідей відповідно 

до певного історичного або 

сучасного контексту. 

6. Розуміння базових особливостей 

реалізації влади у різних політичних 

системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного 

контексту функціонування та 

взаємодії. 

7. Здатність використовувати сучасні 

політологічні теорії, концепти та 

методи для аналізу політики на 

місцевому, національному та 

міжнародному рівні.  

8. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних 

методів та інструментарію 

прикладного аналізу. 

9. Здатність професійно викладати 

соціально-політичні дисципліні на 

відповідному рівні даної освітньої 



кваліфікації. 

10. Спроможність професійно 

виконувати політико-організаційні, 

експертні, дорадчі та консультаційні 

функції на національному та 

міжнародному ринку праці.    

Набуття і розвиток здатності: 

 оцінювати і прогнозувати політичні і 

соціальні події, явища з використанням 

наявних засобів інформації; 

 організація навчально-виховного 

процесу; проведення педагогічних 

(виховних) заходів; створення належного 

пально-психологічного клімату в 

студентському (учнівському) колективі; 

аналіз та оцінка педагогічних явищ і 

пов'язаних з ними психологічних 

феноменів; 

  проведення соціологічних досліджень; 

організація педагогічно-психологічного 

тестування;  

 розроблення документації, ідеологічного 

забезпечення, організація політичної 

діяльності;  

 розроблення технологій та організація 

ситуаційного аналізу; 

  розроблення стратегії й тактики 

виборчих кампаній; 

  розроблення та апробація технологічних 

схем політичного процесу; 

 розроблення та апробація агітаційно-

пропагандистських матеріалів рекламно-

політичних кампаній;  

 організація інформаційно-аналітичного 

забезпечення політичних кампаній; 

здійснення кадрового забезпечення;  

 розроблення документації, ідеологічного 

забезпечення,  

 організація політичної діяльності;  

 вироблення державної політики, 

забезпечення державного регулювання 

соціально-політичного розвитку в певних 

сферах суспільного життя на 

загальнодержавному, територіальному і 

галузевому рівнях управління; 

 підготовка законодавчої і нормативно-

правової бази; 

  розроблення стратегії позитивної 

репутації державної установи; 

 впровадження організаційно-правових 

засобів підвищення ефективності 



діяльності управлінських структур; 

реалізація державної політики та 

здійснення державного управління на 

загальнодержавному, територіальному і 

галузевому рівнях управління; 

планування управлінської діяльності; 

організація зв'язків з громадськістю  

 розроблення та організація прийняття 

політичних рішень; 

  розроблення стратегій розвитку, 

вироблення державної політики. 

 здатний використовувати методики 

соціологічних та політичних досліджень; 

 застосовує на практиці прийоми 

складання науково-технічних звітів, 

оглядів, аналітичних карт і 

пояснювальних записок; 

 розуміє, викладає і критично аналізує 

отриману інформацію і представляє 

результати соціально-політичних 

досліджень; 

 розуміє і застосовує на практиці методи 

управління у сфері політологїї: 

 застосовує на виробництві базові 

загально-професійні знання теорії та 

методи сучасної політології; 

 користується сучасними методами 

обробки, аналізу та синтезу політичної 

інформації, демонструє знання 

принципів складання науково-технічних 

проектів і звітів; 

 користується нормативними 

документами, що визначають 

організацію і техніку безпеки робіт; 

- використовувати психологічні засоби 

навчання в організації взаємодії у 

процесі здійснення професійної 

діяльності; 

- адекватно оцінювати власні здібності, 

можливості, рівень домагань, 

психологічні особливості; 

- усвідомлення сприйняття себе суб’єктом 

професійної діяльності з метою вибору 

стилю взаємодії, управління, тактики 

спілкування; 

- прийняття рішень у повсякденних і 

екстремальних умовах професійної 

діяльності, аналіз та врахування 

альтернатив, контроль за перебігом 

діяльності; 

- керувати своїми власними емоційно-

вольовими станами, емпатійність; 



- самоконтролю, саморегуляції та 

самовдосконалення особистості; 

  вибрати найефективніший варіант 

поведінки в тій чи іншій ситуації; 

  регулювати власні емоційні стани, 

долати критичні життєві ситуації тощо; 

 здійснювати зворотній зв'язок під час 

виконання професійних ролей; 

 володіння знаннями методологічних і 

теоретичних основ методики навчання 

предмета, його концептуальних основ; 

 здійснювати відбір та реалізацію змісту 

навчального матеріалу з суспільно-

політичних дисциплін відповідно до 

мети і завдань, з врахуванням 

найважливіших функцій, а також 

особливостей даного навчального 

закладу, навчальних груп, окремих 

суб’єктів навчально-виховного процесу; 

 володіння широким спектром окремих 

методів, прийомів, технологій і способів 

проектування, організації й управління 

навчально-виховних процесом зі 

суспільно-політичних дисциплін; 

 наявність умінь співвіднести логіку 

побудови системи методів навчання 

суспільно-політичних дисциплін, 

організації навчальної діяльності у 

межах певного навчального предмета з 

реальними особистісними 

характеристиками учнів (студентів), що 

забезпечують правильність вибору 

дидактичного засобу, методу, прийому; 

 володіння здатністю до рефлексії під час 

реалізації педагогічної методики чи 

технології та її коригування в рамках 

закладених у ній принципів і 

концептуальних ідей;  

 розв'язання завдань в широкій 

предметній галузі, використання 

відповідної методики або технології; 

 використання у майбутній практичній 

діяльності нових наукових і практичних 

здобутків або інформації; 

 проектування власної педагогічної 

діяльності: від складання робочого 

календарно-тематичного плану, 

конспекту уроку й до виготовлення 

дидактичного матеріалу; 

 комунікативність і здатність до співпраці 

ясно висловлювати свою думку; 



рефлексії в ході реалізації тієї або іншої 

педагогічної методики чи технології і її 

коригування в рамках закладених у ній 

принципів і концептуальних ідей; 

7 – Програмні результати навчання 

 1. Застосовувати критичне мислення, 

раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез. 

2. Розуміти предметну  область та 

базову специфіку професійної 

діяльності. 

3. Вільно спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  

4. Вільно спілкуватися англійською 

або іншою іноземною мовою у 

професійній комунікації. 

5. Використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології для отримання, 

обробки та презентації інформації. 

6. Вчитися та оволодівати сучасними 

професійними знаннями. 

7. Проводити професійний пошук, 

оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних первинних та 

вторинних джерел. 

8. Працювати у професійних 

колективах, державних і недержавних 

організаціях. 

9. Спілкуватися та презентувати свої 

ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей 

знань. 

10. Планувати, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт 

у встановлені роботодавцем терміни. 

11. Знати на відповідному рівні 

загальну природу та значення політики 

як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку 

уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

12. Базові знання нормативної та 

позитивної політичної теорії, 

політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології.   

13. Вільно володіти базовим 

професійним категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом 

сучасної світової політичної науки. 

14. Базові знання щодо ключових 

принципів функціонування та 



закономірностей розвитку влади та 

публічної політики, політичних 

інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та 

ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

15. Застосовувати ключові 

політологічні поняття, теорії та методи 

до аналізу владно-політичних відносин 

політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або 

сучасного контексту. 

16. Розуміти базові особливості 

реалізації влади у різних політичних 

системах, їх соціально-економічний, 

історичний та соціокультурний контекст 

функціонування та взаємодії. 

17. Використовувати сучасні 

політологічні теорії, концепти та методи 

для аналізу політики на місцевому, 

національному та міжнародному рівні.  

18. Конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних 

методів та інструментарію прикладного 

аналізу. 

19. Професійно викладати соціально-

політичні дисципліні на відповідному 

рівні даної освітньої кваліфікації. 

20. Професійно виконувати 

політико-організаційні, експертні, 

дорадчі та консультаційні функції на 

національному та міжнародному ринку 

праці.    

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Підготовку фахівців за спеціальністю 

052 «Політологія» за освітньою програмою 

«Політологія», освітнього рівня - «магістр» 

здійснює кафедра політології, яка входить 

до складу навчально-наукового інституту 

історії, політології та права МНУ імені В.О. 

Сухомлинського. 

 На кафедрі політології працюють  6 осіб 

науково-педагогічного персоналу, з них: 2 

доктора  політичних  наук (34 %);  та 5 – 

кандидаті політичних та історичних наук 

(66  %). 

До навчального процесу залучаються 

професори кафедри історії України,, 

філософії, іноземних мов. 



Матеріально-технічне забезпечення Кафедра політології має 1 комп’ютерний 

клас загальною площею 49,3 кв. м та 

викладацьку. 

Кабінети та аудиторії відповідають вимогам 

навчальних планів, обладнані усім 

необхідним, за площами задовольняють 

санітарним нормам: ауд. №01.106 

(55,2 кв. м) – 8 комп’ютерів. В 

комп’ютерному класі, обладнаному 

комп’ютерами Celeron 1000, створено 

локальні мережі, працює університетський 

Web-сервер навчального процесу. 

Всі приміщення навчально-наукового 

інституту історії, політології та права 

університету відповідають меті і завданням 

підготовки фахівців спеціальності 

052 «Політологія» за освітньою програмою 

«Політологія», 

Забезпечення навчальною та науковою 

літературою студентів і викладачів 

здійснює бібліотека Миколаївського 

національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Бібліотека має чотири 

читальні зали, що відповідає нормативним 

вимогам. Для поліпшення інформаційного 

обслуговування читачів у бібліотеці 

встановлено програмне забезпечення УФД 

“Бібліотека”. Фінансування розвитку 

науково-методичної бази факультету 

здійснюється виключно за рахунок коштів 

спеціального фонду. Фахові періодичні 

видання з спеціальності 052 «Політологія» 

за освітньою програмою «Політологія», 

налічують 8 найменувань. Крім того в 

читальному залі бібліотеки МНУ імені 

В.О. Сухомлинського наявні ще 

10 періодичних видань наукового змісту, 

що використовуються в процесі підготовки 

магістрів спеціальності 052 «Політологія» 

за освітньою програмою «Політологія», 

Матеріально-технічна база випускової 

кафедри політології розміщена у 

навчальному корпусі №1, містить будівлі, 

комунікації, обладнання, і є частиною 

державної власності, яка знаходиться в 

оперативному управлінні університету. 

Матеріально-технічне забезпечення 

кафедри відповідає потребам навчального 

процесу. За кафедрою політології 

закріплені: викладацька кафедри, лекційна 

аудиторія, спеціалізований комп’ютерний 

клас. У розпорядженні кафедри загальні 



фонди лекційних аудиторій та комп’ютерні 

класи університету. Навчальна площа, що 

закріплена за кафедрою, складає 15 кв.м. 

Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

Для забезпечення організації підготовки 

фахівців 052 «Політологія» освітнього рівня 

бакалавр , спеціальності розроблені та 

затверджені встановленим порядком 

освітня (освітньо-професійна) програма, 

навчальний план та пояснювальна записка 

до нього, навчальні контенти, комплекти 

завдань для комплексних контрольних 

робіт, плани практичних (семінарських) 

занять, завдання для самостійної роботи 

студентів, питання, завдання та кейси для 

поточного та підсумкового контролю, 

програми навчальних дисциплін, які 

відповідають вимогам державних та 

галузевих стандартів вищої освіти. 

Методична робота на кафедрі спланована i 

проводиться відповідно до вимог наказу 

Міністра освіти і науки України № 48 від 

24.01.2013 р. Вона спрямована на 

підвищення якості підготовки студентів, 

посилення ефективності i якості 

проведення  всіх  видів навчальних занять, 

удосконалення педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників. 

Згідно з планом проводиться робота щодо 

комп’ютеризації навчальних дисциплін, що 

викладаються. 

Комп'ютерна база кафедри та університету 

дозволяє кожному студенту 

використовувати дисплейний час у 

середньому за період навчання в обсязі 1,2 

години щоденно. 

Розроблені навчальні робочі програми для 

всіх дисциплін навчального плану 

спеціальності 052 «Політологія» за 

освітньою програмою «Політологія», 

Програми розроблено за умовами 

Європейської кредитно-трансфертної 

системи (далі – ЄКТС). Організаційно-

методичне забезпечення ЄКТС передбачає 

використання всіх документів, 

регламентованих чинною нормативною 

базою щодо вищої освіти, видів діяльності 

суб’єктів і об’єктів навчального процесу, 

адаптованих і доповнених з урахуванням 

особливостей цієї системи. 

Підсумкова атестація відповідно до 

«Освітньо-професійної програми 

підготовки» здійснюється екзаменаційною 



комісією на підставі складання 

комплексного іспиту з політології (цикл 

дисциплін професійної та практичної 

підготовки нормативної частини). 

Навчальні дисципліни, які викладаються для 

спеціальності 052 «Політологія» за 

освітньою програмою «Політологія» 

забезпечені навчальною літературою, 

комплексом навчальних матеріалів, 

програмними продуктами, тестами, 

модулями і наглядними засобами. 

Основним джерелом інформаційного 

забезпечення студентів та викладачів є 

бібліотека з її фондами та електронні засоби 

інформації. Фонд бібліотеки нараховує 

476872 примірників навчально-наукової 

літератури, майже 200 державною мовою та 

150 найменувань періодичної літератури. 

Забезпеченість основними підручниками 

становить 100% по всім дисциплінам. Всі 

студенти та викладачі мають доступ до 

Інтернету та електронної бібліотеки 

університету. 

Сьогодні бібліотека є надійною 

інформаційною базою для науково-

дослідницької і навчальної роботи та 

центром культурно-просвітницької 

діяльності університету. 

Загальна площа бібліотеки Миколаївського 

національного університету 

ім. В.О.Сухомлинського становить 1415,1 

кв.м., приміщення для розташування 

книгосховищ (1216кв.м.) у тому числі: 

- зона розташування фондів 

(852кв.м.); 

- зона обслуговування читачів 

(563,1кв.м.). 

Бібліотека має: 

- чотири абонементи навчальної та 

наукової літератури; 

- чотири зали. 

Навчальні дисципліни, які 

викладаються для спеціальності 

«Політологія» забезпечені навчальною 

літературою видання 2000-2016 років, 

комплексом навчальних матеріалів, 

програмними продуктами, тестами, 

модулями і наглядними засобами. 

В університеті створений необхідний фонд 

навчальної літератури та фахових 

періодичних видань з спеціальності. 

9 – Академічна мобільність 



Національна кредитна мобільність  

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Кодн/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

    OK I. Політична історія України 8 екзамен, залік 

  OK 2. Іноземна мова за ПС 14 екзамен, залік 

    ОК З. Українська мова за професійним спрямуванням 3 екзамен 

     ОК 4. Філософія 3 екзамен 

ОК 5 Університетські студії 2  залік 

ОК 7 Риторика та спічрайтинг 4 залік 

ОК 8 Політична культура 3 залік 

ОК 9 Мас медіа та політика ( Ч.1. Соціально–політичні 

аспекти діяльності) 

4 залік 

ОК 10 Історія політичних вчень ( зарубіжна політична думка) 8 екзамен,залік 

ОК 11 Курсова робота ( Історія політичних вчень. зарубіжна 

політична думка)) 

4 залік 

ОК 12 Історія політичних вчень( вітчизняна політична думка) 4 екзамен 

ОК 13 Політичні ідеології та елітарні концепції ( Частина 1) 3 залік 

ОК 14 Методологія досліджень у сучасній зарубіжній 

політології (Частина 1,2) 

7 залік 

ОК 15 Практична політологія (Частина ІІ) 8 екзамен, залік 

ОК 16 Курсова робота (Практична політологія (Частиина ІІ) 3 залік 

ОК 17 Загальна теорія політики(Частина І Історія і теорія 

пол. Пол. Ін-ти та процеси 

3 екзамен 

ОК 18 Курсова робота Загальна теорія політики(Частина І ) 4 залік 

ОК 19 Етнополітологія 5  залік 

ОК 20 Теорія міжнародних відносин та геополітика (Частина 

І) 

5 екзамен 

ОК 21 Теорія міжнародних відносин та геополітика (Частина 

ІІ) 

5 екзамен 

ОК 22 Мас-медіа та політика (Частина ІІ Політичні зв`язки з 

громадськістю) 

3 залік 

ОК 23 Політичні ідеології та елітарні концепції (Частина ІІ) 3 екзамен 

ОК 24 Політичні географія та політична регіоналістика 

(Частина ІІ) 

7 екзамен,залік 

ОК 25 Політичний аналіз і прогнозування 5 екзамен 

ОК 26 Педагогіка та методика викладання соціально-

політичних дисциплін 

6 залік 

ОК 27 Партологія 3 екзамен 

ОК 28 Загальна теорія політики (Частина ІІІ Порівняльна 

політологія) 

5 залік 



Загальний обсяг обов'язкових компонент:   

Вибіркові компоненти ОП1 

Вибір за ВНЗ  Вибірковий блок 1 (за наявності). 

ВБ1.1. Конфліктологія та психологія ділового спілкування 3 залік 

ВБ1.2. Політичні режими та системи світу 4 залік 

ВБ1.4 Теорія пізнання та основи логічного мислення 4 екзамен 

ВБ1.5 Соціально-політичні та країнознавчі студії 5 екзамен 

ВБ1.6 Історія політичних вчень ( Історія та теорія 

демократії) 

3 залік 

ВБ1.7. Соціологія 3 залік 

ВБ1.8. Соціально-гуманітарна політика 5 залік 

ВБ1.9. Науково-дослідна діяльність в освітньому процесі 3 залік 

ВБ1.10. Методологія досліджень у сучасній зарубіжній 

політології 

7 залік 

ВБ1.11. Загальна теорія політики (Частина ІІ Порівняльна 

політологія) 

4 екзамен 

 Вибірковий блок 2 (за наявності) 3 залік залік 

ВБ2.1. Культурологія та світова культура 3 залік 

ВБ 2.2. Релігія і політика 3 залік 

ВБ2.3. Мережеві технології спілкування  3 екзамен 

.Вибірковий блок 3 

ВБ3.1 Демографія України  3 залік 

ВБ3.2 Світовий глобалізаційний процес 3 залік 

ВБ3.3 Культурологія та світова культура 3 залік 

ВБ3.4. Основи юриспруденції 3 залік 

Вибірковий блок 4 (за наявності)                              6 залік 

ВБ4.1. Традиційна логіка 3 залік 

ВБ4.2. Практична політологія (Частина І) 3 залік 

ВБ4.3. Політична культура 3 залік 

ВБ4.4. Політична психологія 3 екзамен 

Вибірковий блок 5 (за наявності) 7 екзамен 

ВБ5.1. Теорія держави і права 5 екзамен,залік 

ВБ5.2. Економічна теорія 3 залік 

ВБ5.3. Підприємницька діяльність та діловодство 3 екзамен 

 

Вибір з переліку (студент обирає 2 або більше дисциплін кожного переліку) 

Перелік № 1 (вибір 3-х дисциплін) 

                          Блок дисциплін 1 11  

ВБ 6.1. Філософія політики 3 екзамен 

ВБ 6.2. Соціологія політики 3 екзамен 

ВБ 6.3. Політичні ідеології та елітарні концепції (Частина 

ІІ) 

3 екзамен 

ВБ 6.4 Історія Філософії 9 екзамен,залік 

                                                
 



ВБ 6.5 Державотворчий процес в Україні 3 залік 

ВБ 6.6 Правознавство 3 залік 

ВБ 6.7. Вибори та виборчі системи 3 залік 

ВБ6.8. Летентна політика  3 залік 

• ••  

Загальний обсяг вибіркових компонент:             62  

ПРАКТИКА 

 Навчальна ( ознайомча) практика в ЗМІ 4 залік 

 Політологічна практика в політичних партіях 4 залік 

 Виробнича практика в державних установах та 

організаціях 

4 залік 

Разом: 12  

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

 Кваліфікаційний іспит "Історія і теорія політичної 

науки" 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Ідентифікація Політична історія України 

Опис Метою курсу є вивчення закономірностей розвитку політичного життя 

українського суспільства в конкретних формах і просторово-часових вимірах, 

характер, структуру і зміни в політичних системах, діяльність державних 

інститутів, політичних партій і громадських організацій, а також визначних 

політичних діячів. Важливою складовою предмета політичної історії є 

вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних 

етапах політичних ідей, поглядів, настроїв, які істотно впливали на все 

політичне життя. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 120 годин. 3 них 18 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 120 год. самостійної роботи студентів. Загальна 

тривалість навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці І семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація  Іноземна мова за ПС 

Опис Метою курсу є набуття вмінь і навичок, необхідних для мовлення, діалогів та 



бесід, перекладу, реферування професійно орієнтованої літератури, 

здійснюється перехід від вивчення англійської мови як навчального предмету 

до її практичного використання в комунікативних, пізнавальних і наукових 

цілях 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Пустовойченко Дарія Вікторівна, старший викладач  

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 300 год., з них  180 год. - 

практичні, 120 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання - 71 

тиждень. 

Форми та методи 

навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання І, ІІІ семестри – заліки, ІІ, ІV семестри – іспити. 

Мова англійська 

Ідентифікація Українська мова за професійним спрямуванням 

Опис Метою курсу є підвищення загального мовного рівня студентів, знайомство з 

особливостями стилів мовлення як в усній, так і в писемній формах, його 

практичне застосування у широкій сфері діяльності різних фахівців. 

 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Гінкевич Оксана Валентинівна , старший викладач кафедри 

гуманітарних наук 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них 4 год. лекції, 26 год. 

- практичні, 60 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання - 18 

тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом. 

Оцінювання І семестр – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Філософія 

Опис Вивчення курсу спрямовано на формування духовного світу студентів, як 

людини котра усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, може розуміти сенс 

власного існування. Курс повинен надати можливість орієнтуватися у 

численних поглядах на світ, його загальну побудову, роль людини у світі, 

розумітися на різноманітних методологічних методах пізнання. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна, доктор філософських наук, професор 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться всього 90 годин, з них 10 год. - лекції, 

20 год. - семінарські; 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість 

навчання - 18 тижнів. 

Форми та методи Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 



навчання 

Оцінювання В кінці І семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Університетські студії 

Опис Метою вивчення курсу є теоретичне знайомство з обраною спеціальністю, її 

місцем у суспільному житті; підготовка студентів до навчального процесу 

загалом і свідомого сприйняття фахових дисциплін обов’язкового та 

вибіркового циклу зокрема; практичне оволодіння ключовими методиками, 

які сприяють адаптації першокурсника до системної навчальної діяльності. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Морозан Олена Олександрівна, старший викладач кафедри історії 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться всього 60 годин, з них 20 год. - 

семінарські; 40 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання - 18 

тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці І семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Історія української культури 

Опис Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про 

безперервність культурного розвитку, визначення  місця та ролі української 

культури у світовому культурному просторі, ознайомлення студентів із 

найкращими зразками культурної спадщини України. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться всього 90 годин, з них 14 год. - лекції, 

14 год. - семінарські; 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість 

навчання - 18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІІІ семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Риторика та спічрайтинг 

Опис Метою курсу є формування навичок правильного, швидкого, свідомого, 

культурного мовлення, розвиток мовного і мовленнєвого, формує техніку 

мовлення.   

 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Желязкова Вікторія Валеріївна, кандидат філологічних наук,доцент 

загальної та пикладної лінгвістики 



Тривалість На вивчення дисципліни відводиться всього 120 год., з них 18 год. - лекції, 18 

год. - семінарські; 84 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання - 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці V семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Політична культура 

Опис Дати студентам необхідний обсяг знань про систему історично сформованих, 

відносно стійких цінностей, установок, переконань, уявлень, моделей 

поведінки, що виявляються в безпосередній діяльності суб'єктів політичного 

процесу і забезпечують відтворення політичного життя суспільства на основі 

наступності. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 90 годин. 3 них 10 год. лекцій, 20 год. 

практичних занять, 36 години самостійної роботи студентів. Загальна 

тривалість навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії,  самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці І семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Мас-медіа та політика (Ч. 1 Соціально-політичні аспекти діяльності) 

Опис Метою курсу є надання уявлення, що мас-медіа є засобом 

передавання політичної інформації, яка циркулює між частинами 

політичної системи, між політичною та суспільною системами, а 

також -  це процес обміну інформацією між політичними 

структурами, суспільними групами та індивідами. 

 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Шкуренко Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології  

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 120 годин. 3 них 18 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 84 год. самостійної роботи студентів. Загальна тривалість 

навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці IІ семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) 

Опис На конкретному історичному матеріалі показати закономірності боротьби у 

сфері політичної ідеології, розкрити складність і суперечності історичного 

процесу розвитку знань про суспільство, державу і право, а також 



поступового пізнання людською думкою сутності суспільно-політичних 

інститутів, дати критичний аналіз реакційних доктрин і теорій, показати їх 

якісну відмінність від прогресивних надбань людства. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 120 годин. 3 них 18 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 84 год. самостійної роботи студентів. Загальна тривалість 

навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці І семестру – залік,II семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Історія політичних вчень (вітчизняна політична думка) 

Опис На конкретному історичному матеріалі показати закономірності боротьби у 

сфері політичної ідеології, розкрити складність і суперечності історичного 

процесу розвитку знань про суспільство, державу і право, а також 

поступового пізнання людською думкою сутності суспільно-політичних 

інститутів, дати критичний аналіз реакційних доктрин і теорій, показати їх 

якісну відмінність від прогресивних надбань людства. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 120 годин. 3 них 18 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 84 год. самостійної роботи студентів. Загальна тривалість 

навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІV семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Етнополітологія 

Опис Виховання громадянина демократичного суспільства, який володіє певною 

сумою знань про політичні процеси і явища, функціонування політичних 

інститутів, здійснення політичної влади, який володіє методикою політичного 

дослідження, практичними навичками компетентного, конструктивного, 

відповідального аналізу, правильної поведінки в суспільно-політичній сфері, 

вміння у рамках Конституції та закону захистити свої інтереси, поважаючи 

інтереси і права інших людей свого суспільства. Вивчення політології сприяє 

залученню молодих фахівців до досягнень світової суспільно-політичної 

думки. 

 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 



Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології;  

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології  

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 240 годин. 3 них 36 год. лекцій, 36 год. 

практичних занять, 168 год. самостійної роботи студентів. Загальна 

тривалість навчання - 36 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці I семестру – залік, в кінці V - іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Політичні ідеології та елітарні концепції (Частина І)  

Опис Дисципліна спрямована на формування у студентів спеціальності 

«Політологія» цілісної картини ціннісного виміру сучасної політики, що 

дозволяє студентам-політологам розпізнавати ключові ідеології, а також їх 

комбінації в сучасних умовах фрагментації політичного світу.  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 годю, з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІV семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (Частина 1,2) 

Опис Вивчення курсу сприяє  формулювання у молодих політологів навиків 

політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй 

професійній, громадській та політичній діяльності. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Седляр Юлія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 210 год., з них - 48 год. лекції, 48 

год. - практичні, 114 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

32 тижні. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІІ семестру – залік, в кінці VІІІ семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Практична політологія (Частина ІІ) 

Опис Оволодіння даним курсом повинно дати майбутньому спеціалісту комплекс, 

як теоретико-методологічних, так і прикладних знань і навичок в області 

сучасної політології, навчити його основним методам аналізу політичних 

процесів, прийняття політичних рішень, ознайомити із технологіями 



сучасних виборчих кампаній, на основі широкого використання 

міжнародного та українського досвіду. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 240 год., з них - 36 год. лекції, 36 

год. - практичні, 128 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

32 тижні. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІІ семестру – залік, в кінці VІІІ семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Загальна теорія політики(Частина І Історія і теорія політики. Політичні 

інститути та процеси) 

Опис Курс «Загальна теорія політики» спрямований на те, щоб сформувати у 

студентів систематизоване уявлення про основні проблеми, що є об’єктом 

політичної науки. Ґрунтовні знання з теорії політики є фундаментом для 

подальшого професійного зростання і самовдосконалення майбутнього 

політолога. Тому, курс побудовано таким чином, щоб сконцентрувати увагу 

студентів на ключових категоріях політики, таких як влада, політична 

система, політичний процес, політичні інтереси тощо. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Шкуренко  Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

32 тижні. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІVсеместру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Теорія міжнародних відносин та геополітика (Частина І) 

Опис Курс спрямований на вивчення динаміки процесів у взаємозалежності і на 

глобальному, і на регіональному  рівнях зумовлює зростання впливу 

міжнародного середовища, міжнародної політики на внутрішньосуспільні 

процеси. Взаємовплив та взаємопроникнення внутрішньої та зовнішньої 

політики держав вимагає поглибленого теоретичного осмислення сучасних 

міжнародних процесів, їх специфіки та закономірностей впливу на 

суспільно-політичне життя українського суспільства 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Седляр Юлія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент кафедри 

політології 



Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 22 год. лекції, 24 

год. - практичні, 104 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІ семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Теорія міжнародних відносин та геополітика (Частина ІІ) 

Опис Курс спрямований на вивчення динаміки процесів у взаємозалежності і на 

глобальному, і на регіональному  рівнях зумовлює зростання впливу 

міжнародного середовища, міжнародної політики на внутрішньосуспільні 

процеси. Взаємовплив та взаємопроникнення внутрішньої та зовнішньої 

політики держав вимагає поглибленого теоретичного осмислення сучасних 

міжнародних процесів, їх специфіки та закономірностей впливу на 

суспільно-політичне життя українського суспільства 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Седляр Юлія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент кафедри 

політології  

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 24 год. лекції, 24 

год. - практичні, 102 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІII семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація  Мас-медіа та політика (Частина ІІ Політичні зв`язки з громадськістю) 

Опис Завданням курсу є дати майбутньому спеціалісту-політологу знання, 

необхідні сучасному політичному менеджеру, консультанту, досліднику 

процесів управління в політичній сфері, політику, державному і 

муніципальному службовцю, викладачеві політології. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Шкуренко Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології  

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 24 год. лекції, 24 

год. - практичні, 42 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІІ семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація  Політичні ідеології та елітарні концепції (Частина ІІ) 

Опис Навчальний курс розкриває суб'єктивну сферу політики, дає відповіді на 

питання про те, хто приймає політичні рішення, хто керує політичним 

процесом і хто несе відповідальність за прийняті рішення. 

Рівень бакалавр 



Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VII семестру – іспит 

Ідентифікація  Політичні географія та політична регіоналістика (Частина ІІ) 

Опис Мета курсу – формування у здобувачів вищої освіти знань та оволодіння 

ними аналітичними навичками в сфері сучасної політичної регіоналістики 

шляхом систематизованого вивчення концептуально-методологічних основ 

дослідження регіону та процесів регіоналізації, основних теорій організації 

просторово-територіальних систем, основ політичного районування та 

електоральної географії України. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 210 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 174 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІІ семестру – іспит, VІ семестру - залік 

Ідентифікація Політичний аналіз і прогнозування 

Опис Опанування навчальної дисципліни «Політичний аналіз та прогнозування» 

дозволить студентам осягнути цілісність і взаємозалежність світу, усвідомити 

складність, унікальність, поліфонічність людської цивілізації, а також 

складність, полілінійність та дискретність її розвитку. У даному курсі буде 

розглянуто як нагромаджений у світовій науці досвід, так і вітчизняні 

наробки в галузі прогнозування розвитку соціальних явищ та процесів. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Глубоченко Катерина Олександрівна, к.н.х держ.управл, доцент кафедри 

менеджменту ЗЕД 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 24 год. лекції, 24 

год. - практичні, 102 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VІІI семестру – іспит 

Ідентифікація Педагогіка та методика викладання соціально-політичних дисциплін 

Опис Мета курсу - отримування знань та навичок щодо сучасних методів 



викладання суспільно-політичних дисциплін, підготовка до викладання 

спектру суспільно-політичних дисциплін  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Вдовиченко Раїса Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та дитячої  психології. 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 180 год., з них - 36 год. лекції, 36 

год. - практичні, 108 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці V семестру – залік 

Ідентифікація  Партологія 

Опис Мета курсу – визначити проблеми функціонування громадських організацій 

та політичних партій визначають сьогодні напрямок розвитку політично-

партійного процесу в Україні. Державна незалежність України відкрила перед 

українським народом  можливість повноцінного політичного розвитку, 

головним показником якого є розвиток політичної системи та громадянського 

суспільства. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології  

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці V семестру – іспит 

Ідентифікація Загальна теорія політики (Частина ІІІ Порівняльна політологія) 

Опис Курс присвячений сучасним політичним системам в різних країнах в 

порівняльній перспективі. Основний акцент робиться на політичних 

інститутах (розділ держави, уряд, парламент і ін.), політичних процесах 

(виборчий процес, ухвалення рішень і ін.), публічній політиці уряду, а також 

на історичному і соціальному контексті політичного життя. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

Обов’язкова 

Викладацький 

склад 

Шкуренко Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 114 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці VIII семестру – залік 



2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Ідентифікація Теорія держави і права 

Опис Метою дисципліни є поглиблений аналіз: причин, закономірностей, 

особливостей розвитку та функціонування держави і права, їх призначення й 

трансформації в сучасних умовах; концепцій праворозуміння, їх генезису та 

сучасного стану; основних понять та категорій   

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Кириченко Олександр Вікторович доктор юридичних наук,професор 

кафедри гуманітарних наук 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього - 150 год., з них - 30 год. - лекції, 

30 год. - практичні заняття, 90 год. на самостійну роботу. Загальна тривалість 

навчання –  18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІІ семестру – іспит, І семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Економічна теорія 

Опис Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є 

формування логіки сучасного економічного мислення і економічної 

культури, адекватних умовам ринкових відносин, опанування студентами 

базових методів аналізу економічних процесів, вмінь приймати обґрунтовані 

рішення з приводу економічних проблем, які пов’язані з їх майбутньою 

професійною діяльністю.  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Кваша Олена Семенівна, ст. викладач кафедри міжнародної економіки 

Тривалість На вивчення дисципліни відводиться 90 годин. 3 них 18 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 54 годин самостійної роботи студентів. Загальна 

тривалість навчання - 18 тижнів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІІ семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Правознавство 

Опис Мета навчальної дисципліни «Правознавство» - надання широких 

теоретичних і практичних правових знань студентам, засвоєння 

найважливіших положень провідних галузей права України, формування у 

студентів правової свідомості та правової культури. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Кириченко Олександр Вікторович доктор юридичних наук,професор 

кафедри гуманітарних наук; Шличек  Олександра Юріївна старший 



викладач кафедри історії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього - 90 год., з них 18 год. - лекції, 

18 год. - практичні заняття, 54 год. на самостійну роботу,. Термін вивчення 

курсу - 18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІІ семестру - залік 

Мова українська 

Ідентифікація Теорія пізнання та основи логічного мислення 

Опис Теорія пізнання, чи гносеологія (епістемологія) є одним із основних розділів 

філософського знання. Вона тісно пов’язана з онтологією, аксіологією, 

логікою та методологією наукового пізнання, соціальною філософією. Мета 

курсу – дати майбутнім політологам систематичне викладання основних 

принципів, законів та понять гносеології, діалектики пізнавального процесу, 

діалектики наукового пізнання. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Онофрійчук Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук,доцент 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього - 120 години, з них 24 годин - 

лекції, 24 години - практичні заняття, 72 години на самостійну роботу. 

Термін вивчення курсу - 17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІII семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Соціально-політичні та країнознавчі студії 

Опис Навчальна дисципліна включає комплексне вивчення країн і регіонів, 

синтезує різноманітні дані про географію та екологію, природу, населення, 

господарство, історію, культуру та соціально-політичне становище. 

Вивчення даного курсу дає студентам змогу здобути знання про процеси, що 

відбуваються в системі сучасного світового господарства в контексті їхнього 

впливу на формування політичної та економічної самодостатності. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення курсу відводиться всього - 150 годин, з них: 30 год. - лекції, 30 

год. – семінарські заняття, 90 годин - самостійна робота. Термін навчання - 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання В кінці ІІ семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Методологія сучасних політичних досліджень 

Опис Вивчення курсу сприяє  формулювання у молодих політологів навиків 



політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй 

професійній, громадській та політичній діяльності. При вивченні даного 

курсу повинні отримати необхідний мінімум знання про сучасний рівень 

політичного аналізу як по змісту, так і з огляду методів і технік, що 

використовуються в політичних дослідженнях. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Седляр Юлія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 2100 год., з них - 24 год. лекції, 

24  год. - практичні, 162 год. - самостійна робота. Загальна тривалість 

навчання – 18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІІ семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Історія політичних вчень (Історія і теорія демократії) 

Опис Курс «Історія і теорія демократії» торкається найбільш актуальних питань 

становлення та розвитку демократичного ладу. Вивчення курсу передбачає 

опанування наступних питань: сутність демократії, різноманітність уявлень 

про неї та еволюцію її реально існуючих форм; принципи і цінності 

демократії, передумови її становлення в сучасному світі, специфіка переходу 

до демократії в Україні; значення верховенства права, формування 

представницьких і інших демократичних інститутів, налагодження 

розвиненої, ефективної системи правосуддя; роль громадської політичної 

культури й участі громадян у громадському й політичному житті; принципи і 

методи, якими керуються уряди демократичних країн при проведенні 

соціальної, економічної політики. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Психологія 

Опис Курс «Психологія» має на меті ознайомити з основними поняттями та 

категоріями загальної, вікової та педагогічної психології, історією їх 

розвитку та актуальними напрямками сучасних досліджень, а також сприяти 

формуванню вмінь та навичок, необхідних як у професійній діяльності, так і 

повсякденному життя людини. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи вибіркова 



вибіркові розділи 

програми 

Викладацький 

склад 

Надточій  Анатолій Миколайович кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та дитячої  психології. 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 120 год., з них - 18 год. лекції, 22 

год. - практичні, 80 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці І семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Загальна теорія політики (Частина ІІІ Зовнішня політика України) 

Опис Метою вивчення курсу  є всебічно і повно розглянути теоретичний аспекти 

зовнішньої політики суверенної України, зрозуміти ступінь відображення 

теорією її національних інтересів, впливу на доктрини, концепції, стратегію 

зовнішньої політики держави, утвердитися в думці, що засади, на яких 

Україна втілює в життя її зовнішньополітичний курс, ґрунтуються на 

суворому дотриманні вільновизнаних норм і принципів міжнародного права. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Шкуренко Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 114 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІІІ семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Політична географія та політична регіоналістика (Частина II.І) 

Опис Метою курсу «Політична географія» є сформувати масив конкретних знань 

політико-географічних реалій карти світу; надати уявлення щодо сутності, 

теоретичних підходах і проблематики політичної географії і геополітики. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 210 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 174 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІ семестру – залік.,VII - іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Вибори та виборчі системи 

Опис Мета курсу — аналіз сутності демократичних виборів, типів ви борчих 



систем, дослідження світового досвіду формування виборчих систем на 

прикладах певних країн.  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Ворчакова Ірина Євгенівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІІІ семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Підприємницька діяльність та діловодство 

Опис Програма курсу передбачає вивчення основ теорії та практики 

підприємництва як провідної форми господарювання за умов соціально 

орієнтованої ринкової економіки; отримання необхідних знань з сучасного 

діловодства, пов’язаних із створенням та організацією роботи з документами 

відповідно до вимог чинних державних стандартів у цій галузі. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Глубоченко Катерина Олександрівна, к.н.х держ.управл, доцент кафедри 

менеджменту ЗЕД 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІІІ семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Конфліктологія та психологія ділового спілкування 

Опис Курс розглядає актуальні проблеми конфліктів, їх функції, види та місце в 

житті людини, а також особливості їх виникнення та поширення. Особлива 

увага приділяється практичним аспектам діагностиці та регуляції конфліктів; 

орієнтація на формування навичок ефективного соціального і професійного 

спілкування на основі обізнаності основних законів психології і методичних 

прийомів їх реалізації.  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Чугуєва Інна Євгенівна кандидат психологічних наук,доцент  кафедри 

психології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 



Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІ семестру – залік. 

Мова українська 

Ідентифікація Політичні режими та системи світу 

Опис Мета курсу полягає в процесі вивчення предмету сформувати чітке уявлення 

про політичні системи, режими їх функціонування, їх типологію, спільні 

риси та особливості в межах одного типу. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 120 год., з них - 30 год. лекції, 30 

год. - практичні, 60 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

32 тижні. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІІІ семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Культурологія та світова культура 

Опис Мета навчальної дисципліни - надати знання з теорії та історії культури, 

усвідомлення, що тільки діалог власної національної культури з культурами 

інших народів дозволяє осягнути глибину і особливості світового 

культурного процесу. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

32 тижні. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІІ семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Основи юриспруденції  

Опис Юридична наука вивчає право як особливу систему соціальних норм, окремі 

структурні підрозділи права, будову, сутність і функціонування держави.  

Сучасна юриспруденція є розгалуженою системою знань про державу і 

право. Існують різні класифікації юридичних наук. Імовірно, найточнішим 

критерієм класифікації є предмет науки, тому юридичні науки можна 

поділити на такі групи: 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

вибіркова 



програми 

Викладацький 

склад 

Кириченко Олександр Вікторович доктор юридичних наук,професор 

кафедри гуманітарних наук 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 24 год. лекції, 24 

год. - практичні, 42 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Традиційна логіка 

Опис Програма курсу передбачає послідовне ознайомлення з предметом 

традиційної логіки як науки, основними принципами та законами 

правильного мислення, розкриття змісту основних форм логічного мислення 

– поняття, судження та умовиводу. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Онофрійчук Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук,доцент 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 24 год. лекції, 24 

год. - практичні, 42 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Європеїстика 

Опис Курс передбачає розгляд історії взаємин України та Європи; характеризує 

етапи зародження, становлення і розвитку європейського Союзу; акцентує 

увагу на висвітленні проблематики євроінтеграції в українських ЗМІ. В 

рамках курсу надається можливість співставити та порівняти українську 

самобутність з європейською ментальністю, визначити українські 

перспективи в Євросоюзі 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Буглай Наталія Михайлівна кандидат історичних наук,доцент кафедри 

історії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІV семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Практична політологія (Частина І) 

Опис Оволодіння даним курсом спрямовано на отримання теоретико-

методологічних, так і прикладних знань і навичок в області сучасної 



політології, навчити його основним методам аналізу політичних процесів, 

прийняття політичних рішень, ознайомлення із технологіями сучасних 

виборчих кампаній, на основі широкого використання міжнародного та 

українського досвіду. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 15 

год. - практичні, 54год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІV семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Латентна політика 

Опис Оволодіння знаннями щодо латентної політики та основних складових 

прихованої політичної діяльності, яка дуже часто має закритий або таємний 

характер у сфері реалізації екзистенціальних інтересів держави (в першу 

чергу – забезпечення національної безпеки), інтересів співіснування, певних 

функціональних інтересів (в тому числі захисту і підтримки суспільного 

порядку тощо). Усвідомлення феномену латентної політики перш за все 

пов’язано з адекватним розумінням процесів політичного життя в межах 

сучасного суспільства. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

 Глубоченко Катерина Олександрівна, к.н.х держ.управл, доцент 

кафедри менеджменту ЗЕД 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІV семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Мережеві технології спілкування 

Опис Метою курсу є формування важливої складової інформаційної культури — 

знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання 

світового інформаційного простору. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Мельник Олександр.Вікторович,  кандидат технічних наук, ст.викладач  

кафедри комп’ютерної інженерії 

 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 



год. - практичні, 62год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Філософія політики 

Опис Метою курсу є ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом та 

основними дефініціями філософії політики; розкриття методологічні 

особливості та основні функції філософії політики як галузі гуманітарного 

знання; ознайомлення зі змістом і структурою сучасного філософсько-

політичного знання; формування уміння та навичок творчого використання 

категорій філософсько-політичного знання у дослідницькій діяльності. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

17 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Соціологія політики 

Опис Метою курсу є визначення сутності влади, її природи і проявів з погляду 

конкретної людини, а також соціальних груп, верств, громадських 

організацій та об’єднань. Для соціології політики предметом особливої ваги 

виступає розгляд особистості як суб’єкта політичного життя  

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 14 год. лекції, 14 

год. - практичні, 62 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

18 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці V семестру – іспит 

Мова українська 

Ідентифікація Соціально-гуманітарна політика 

Опис Метою дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок 

щодо гуманітарної і соціальної політики та можливостей впровадження їх в 

діяльність державного службовця для створення умов щодо забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи вибіркова 



вибіркові розділи 

програми 

Викладацький 

склад 

Шкуренко Каміла Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 150 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 114 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці VІІІ семестру – залік 

Мова українська 

Ідентифікація Культорологія та світова політика 

Опис Метою курсу є визначення сутності та особливостей сучасних інтеграційних 

процесів на прикладі наймогутніших угрупувань ЄС, НАФТА, АСЕАН, 

тощо та їх впливу на економічну та політичну мапу світу. 

Рівень бакалавр 

Обов'язкові чи 

вибіркові розділи 

програми 

вибіркова 

Викладацький 

склад 

Полянська Вікторія Іванівна доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії 

Тривалість На вивчення дисципліни виділяється всього 90 год., з них - 18 год. лекції, 18 

год. - практичні, 54 год. - самостійна робота. Загальна тривалість навчання – 

14 тижнів. 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Оцінювання У кінці ІІ семестру – залік 

Мова українська 

3.ПРАКТИКИ 

3.1. Навчальна 

(ознайомча) 

практика в ЗМІ 

На проходження практики відводиться – 240 годин.  

В кінці ІV семестру - залік 

3.2. Політологічна 

практика в 

політичних партіях 

та рухах 

На проходження практики відводиться – 240 годин.  

В кінці VІ семестру – залік. 

3.3. Виробнича 

практика в 

державних установах 

та організаціях 

На проходження практики відводиться – 240 годин.  

В кінці VІІІ семестру – залік. 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників спеціальності 052 «Політологія» за освітньою програмою 

«Політологія» проводиться у формі складання комплексного іспиту з  історії та теорії 

політичної науки та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр політології, фахівець в галузі 

політології 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 


