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ПЕРЕДМОВА 
Освітня програма розроблена робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 
та членів проектної 

групи 

Найменування 
посади 

(для сумісників 
– місце основ-

ної роботи, 
найменування 

посади) 

Найменування закла-
ду, який закінчив ви-

кладач 
(рік закінчення, спеці-
альність, кваліфікація 
згідно з документом 

про вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і наймену-
вання наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою (спеціа-
льністю) присвоє-

но  

Стаж 
нау-
ково-
педа-
гогіч-
ної та/ 

або 
нау-
кової 
робо-

ти 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, нау-
ково-дослідна робота, участь у конфе-
ренціях і семінарах, робота з аспіран-
тами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про під-
вищення кваліфі-
кації викладача 
(найменування 

закладу, вид доку-
мента, тема, дата 

видачі) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1 Первий  

Геннадій  
Леонідович 
(керівник ро-
бочої групи) 

Завідувач ка-
федри історії 
та політичної 
теорії, доцент 
кафедри 

МДУ, 1988 р., «Іс-
торіографія, джере-
лознавство», спеці-
алізація «Історія 
КПСС», викладач 
історик 

Кандидат істо-
ричних наук, 
07.00.06 – історі-
ографія, джере-
лознавство та 
спеціальні істо-
ричні дисциплі-
ни, ДК №001242 
від  21.0598 г., 
тема дисертації: 
«Англомовна іс-
торіографія полі-
тичних процесів в 
СРСР повоєнного 
періоду»; 
Доцент історії та 
політичної теорії, 
атестат ДЦ  

29 
років 

Pervyi G. Chapter 4. Weaving 
Pedagogies of possibility / Learning 
for Sustainability in times of 
accelerating change / Ed. by Arjen 
E.J.Wals. – Wageningen Academic 
Publisher, 2012. – P.77-91. 
Загрозливі явища у викладанні гу-
манітарних дисциплін у вищих тех-
нічних навчальних закладах // Ма-
теріали круглого столу „Проблеми 
сталого розвитку української еко-
номіки”. – К., 2016;  
„Вікно Овертона” як засіб політич-
ної маніпуляції // Зіновіївські чи-
тання. – Д., 2015; Етнополітична 
історія України // Міжнародний на-
уковий семінар „Етносоціальні 
процеси в Україні”. – Д., 2015;  

Очна участи у 
Міжнародній на-
уковій конфере-
нції «Інтернаціо-
налізація вищої 
освіти» (м. Пра-
га, Чеська Респу-
бліка, Празький 
центр розвитку 
(PRADEC)), кві-
тень 2013 р. До-
повідь: «Україн-
ська освітня ре-
форма: міст між 
минули і майбу-
тнім». 



1 2 3 4 5 6 7 
№ 003446 від 
21.12.2001 р. 

Проблеми національної ідентичнос-
ті на пострадянському просторі // 
Міжнародна наукова конференція 
„Інтеркультуралізм та проблеми 
сталого розвитку”. – Гетеборг, 
2013;  
Хрущовські реформи: тиха револю-
ція / Г.Л.Первий // Національна ре-
волюція: загальноєвропейська тра-
диція та український контекст. Ма-
теріали міжнародної наукової кон-
ференції Івано-Франківськ, 2-3 бе-
резня 2012 р. – Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ, 2012. – с. 426-433;  
Чи був голод 1932-1933 рр. голодо-
мором: результати однієї дискусії / 
Г.Л.Первий // Гуманітарний жур-
нал. – 2012. - №1-2 – с. 3-17. 

2 Зєнкін Ми-
хайло Васи-
льович 
(член робочої 
групи) 

Доцент кафе-
дри історії та 
політичної 
теорії 

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет – «Політоло-
гія». 
кваліфікація – полі-
толог, викладач су-
спільно-
гуманітарних дис-
циплін 

Доцент кафедри 
історії та полі-
тичної теорії 
атестат 02 ДЦ 
№ 000506 від 
19.02.2004 р. 
Кандидат істо-
ричних наук, 
07.00.06. – Істо-
ріографія, джере-
лознавство та 
спеціальні істо-
ричні дисциплі-
ни, (споріднена 
за галузь знань 

13 
років 

Політологія. Комплекс навч.-метод. 
літ-ри у 5 частинах (з грифом 
МОН). – Дніпропетровськ: НГА 
України, 2000-2002. (співавторстві з 
Колосова Л.М., Литвиненко В.В., 
Пушкін В.Ю., Чорнобаєв В.І.). 
Політологія: навч.-метод. посіб. 
для студ.-екстернів / 
О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін, Д.В. 
Колісник та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 
78 с. 
Зєнкін М.В. Б.М.Чичерін і пробле-
ма місцевого самоврядування // Бо-
ристен. № 9. 2003 С.24-26 
Зенкин М.В. Проблема революции 

Підвищення ква-
ліфікації а кафе-
дрі соціології та 
політології Наці-
ональної Мета-
гургійної акаде-
мії україни з 
22.04 по 
22.05.2014 р. 
Отримання зван-
ня доцента, 
2004 р. 
Працює над док-
торською дисер-
тацією. 



1 2 3 4 5 6 7 
052 «Політологія
»), диплом ДК № 
005743 від 
12.01.2000 р., те-
ма : «Історичні 
та суспільно-
політичні пог-
ляди 
Б.М.Чичеріна»;  
 

в трудах либерального мыслителя 
Б.Н.Чичерина // Гуманитарный жу-
рнал. 2003. № 2. С.80-86. 
Зєнкін М.В.Комплексний підхід до 
викладання політології: досвід та 
проблеми Традиції та інновації ви-
кладання гуманітарних дисциплін у 
вищій школі // Матеріали між-
народної науково-практичної кон-
ференції. – Д.: НГУ, 2004. С. 41-43. 
- Зенкин М.В Реформа или револю-
ція // Гуманитарный журнал. – 
2003. – №4. – С. 50–57 
Приймає участь у виконанні науко-
во-дослідних робіт. 
Щорічно приймає участь у роботі 3-
4 конференціях та семінарах з полі-
тології. 
Голова редметної комісії з політо-
логії. 
Щорічно проводить керівництво  
науковою роботою не менше ніж 2-
3 студентів. 

3 Галь Богдан 
Олександ 
(член робочої 
групи) 

Доцент кафе-
дри історії та 
політичної 
теорії ДВНЗ 
«НГУ» 

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет, 1997, «Істо-
рія України», спе-
ціаліст історик, ви-
кладач історії та 
суспільствознавст-
ва 

Кандидат істори-
чних наук, 
07.00.01 «Історія 
України», «Інтег-
рація української 
еліти до політи-
ко-
адміністративних 
структур Росій-
ської імперії в 
ХVIII – першій 
третині ХIХ ст.», 

13 
років 

Модернізація як (р)еволюція // На-
ціональна революція: загальноєв-
ропейська традиція та український 
контекст. Матеріали міжнародної 
наукової конференції Івано-
Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – 
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. 
– С. 91-95; 
Концепція «адміністративна рево-
люція»: пізнавальні можливості й 
обмеження // Ейдос. Альманах тео-
рії та історії історичної науки / Го-

Підвищення ква-
ліфікації а кафе-
дрі соціології та 
політології Наці-
ональної Мета-
гургійної акаде-
мії україни з 
22.04 по 
22.05.2014 р. 
Отримання зван-
ня доцента, 
2004 р. 



1 2 3 4 5 6 7 
доцент кафедри 
історії та полі-
тичної теорії 
ДВНЗ «НГУ» 

ловний редактор В. Смолій; відпо-
відальний редактор І. Колесник. 
Вип. 5. – К.: Інститут історії Украї-
ни НАН України, 2010/2011. – 
С. 193-208; 
Поліцейська держава: неможливість 
надзвичайного // 
http://historians.in.ua/index.php/doslid
zhennya/1185-bohdan-hal-politseiska-
derzhava-nemozhlyvist-
nadzvychainoho; 
Иммиграция: европейский опыт, 
украинские реалии // Компаньон. – 
2002. – № 34. – 30.08-05.09. – С. 23-
26 
(http://www.companion.ua/Articles/C
ontent/?Id=2867&Callback=46); 
На пороге постсовременности: Ре-
гиональные модели противостояния 
глобальным вызовам // 
http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/
4460; 
Модернизация политической си-
стемы: несколько возможных по-
следствий одной методологической 
ошибки // 
http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/
5425; 
Общество и государство: модели 
развития в постнациональной ситу-
ации // 
http://dialogs.org.ua/project_ua_full.p
hp?m_id=13625. 

Працює над док-
торською дисер-
тацією. 
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ВСТУП 
 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі проекту Стандарту 
вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 052 Політологія. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом 
створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей і результатів нав-
чання за програмами дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація 
цілей) є вирішальним чинником якості вищої освіти НГУ та створення реальної 
системи внутрішнього її забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 
абітурієнтів, здобувачів, викладачів, роботодавців. 

 
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
1.1 Призначення освітньої програми 
Освітня програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання навчальних планів та робочих (річних) навчальних планів; 
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивіду-

альних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації бакалавра спеціальності 052 Політологія; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
Користувачі освітньої програми: 
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»; 
– викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку бакалавра спеціаль-

ності 052 Політологія; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 052 Політологія; 
– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ». 
Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть уч-

асть у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 052 Політологія.  
 



1.2 Нормативні посилання 
 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 
1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної 

Ради. – 2014. – № 37, 38. 
2) Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Чинний 

від 01.11.2010. – Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii). 
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

4) Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про затвердження та 
введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 
освіти». http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-
rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запрова-
дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти». 

6) Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 «Про Умови прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

7) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти». 

9) International Standard Classification of Education : Fields of education and 
training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. 
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928
&docIdFld=ID. 

 
1.3 Позначення 
 

НРК – Національна рамка кваліфіка-
цій; 

ЗК – загальні компетентності; 
ЗР – загальні результати навчання; 
ПК – професійні компетентності за 

спеціальністю; 
ПР – професійні результати навчан-

ня; 
ПКС – професійні компетентності 

спеціалізації; 
ПРС – професійні результати нав-

чання спеціалізації; 

Н – нормативний вид навчальної ді-
яльності за спеціальністю; 

З – дисципліни загального циклу 
підготовки; 

Б – базові дисципліни; 
Ф – фахові дисципліни; 
П – практична підготовка; 
С – дисципліни спеціалізації; 
В – дисципліни за вибором студента; 
.
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2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 
Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 052 «Політологія» 

здатність у професійній діяльності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми політичної сфери суспільства, що передбачають застосу-
вання теоретичних положень та методів відповідних наук і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

2.1 Загальні компетентності 
Шифр Компетентності 

1 2 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК4 Здатність спілкуватися англійською мовою або іншою іноземною мо-
вою. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК8 Здатність працювати в команді. 

ЗК9 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різ-
ного рівня, з експертами з інших галузей знань. 

ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК11 Здатність до ведення здорового способу життя 

2.2 Спеціальні компетентності  
СК1 Розуміння загальної природи та значення політики як специфічного ви-

ду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи осно-
вні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.   

СК2 Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології.   

СК3 Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-
дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

СК4 Розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та проце-
сів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової по-
літики та політики окремих країн і регіонів. 

СК5 Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до ана-
лізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 
відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 

СК6 Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного 
контексту функціонування та взаємодії. 

СК7 Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та 
методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнаро-
дному рівні.  



 

СК8 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних мето-
дів та інструментарію прикладного аналізу. 

СК10 Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експерт-
ні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнарод-
ному ринку праці. 

 
3 Вибіркові компетентності 

Варіант 1 
Шифр Компетентності 

 

1 2 
ВК1.1 Здатність розуміння тенденцій розвитку політичний процесів 

сучасного світу 
ВК1.2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших предметних галузей) 
ВК1.3 Здатність до розуміння і використання політичних технологій 
ВК1.4 Здатність до розуміння демократичних процесів 

 
Варіант 2 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ВК2.1 Розуміння методології соціальних досліджень 
ВК2.2 Здатність до міжособистісної комунікації 
ВК2.3 Здатність до ефективної діяльності у інститутах політичної системи та 

громадянського суспільства 
ВК2.4 Здатність да розуміння історичного розвитку перебігу політичних 

процесів 
 

4. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ  
У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі спе-
ціальності 052 Політологія, що визначають нормативний зміст підготовки і ко-
релюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей подано ниж-
че. 
 

Рез. Результати навчання 
1 2 

РН1 Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 
синтез. 

РН2 Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності
РН3 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
РН4 Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у профе-

сійній комунікації 
РН5 Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отриман-

ня, обробки та презентації інформації 



 

Рез. Результати навчання 
1 2 

РН6 Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями 
РН7 Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних первинних та вторинних джерел 
РН8 Працювати у професійних колективах, державних і недержавних орга-

нізаціях 
РН9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам ма-

сової інформації, експертам з інших галузей знань 
РН10 Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлені роботодавцем терміни 
РН11 Використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 
РН12 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 ін-
терпретації 

РН13 Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології 

РН14 Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналі-
тично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки 

РН15 Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономір-
ностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світо-
вої політики та політики окремих країн та регіонів 

РН16 Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналі-
зу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 
відповідно до певного історичного або сучасного контексту 

РН17 Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних сис-
темах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний кон-
текст функціонування та взаємодії 

РН18 Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні 

РН19 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологіч-
ні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інстру-
ментарію прикладного аналізу 

РН20 Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 
консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці 

РН21 Вміти організувати позиціонування бізнес-структур, засобів масової ін-
формації та інших учасників політичного процесу 

РН22 Вміти організовувати взаємодію суспільних і бізнес структур з органа-
ми влади і місцевого самоврядування 

 



 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У  
Варіант 1 

Шифр 
комп. 

Шифр 
РН Результати навчання 

 

1 2 3 
ВК1.1 ВР1.1 Прогнозувати розвиток політичних процесів 
ВК1.2 ВР1.2 Спілкуватися на професійному рівні з представниками 

споріднених галузей знань 
ВК1.3 ВР1.3 НадавАти консультації з організації та проведення політичних 

кампаній 
ВК1.4 ВР1.4 Аналізувати тенденції розвитку сучасних демократій 

 
Варіант 2 

Шифр 
комп. 

Шифр 
РН Результати навчання 

 

1 2 3 
ВК2.1 ВР2.1 Володіти методологією соціологічної науки 
ВК2.2 ВР2.2 Володіти навичками групової та міжособистісної комунікації 
ВК2.3 ВР2.3 Знати методи та засоби ефективної діяльності в інститутах 

політичної системи та громадянського суспільства 
ВК2.4 ВР2.4 Аналізувати регіональні та історичні особливості перебігу 

політичних процесів 
 

6. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяль-
ності 

Програмні результати навчання 
Найменування навчальних дис-
циплін, практик, індивідуальних 

завдань 
 

1 2 
ЗР1 Застосовувати критичне мислення, ра-

ціональну аргументацію, аналіз та син-
тез. 

Філософія 
Логіка 
Математичні методи і статис-
тика 

ЗР2 Розуміти предметну область та базову 
специфіку професійної діяльності 

Вступ до спеціальності 
Категорії політичної науки 
Основи права 

ЗР3 Вільно спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово 

Українська мова (за професій-
ним спрямуванням) 

ЗР4 Вільно спілкуватися англійською або 
іншою іноземною мовою у професійній 
комунікації 

Іноземна мова професійного 
спрямування (англійська/ ні-
мецька/ французька) 
Іноземна мова (для професій-



 

1 2 
ним спілкування) 
Друга іноземна мова 

ЗР5 Використовувати інформаційні і кому-
нікаційні технології для отримання, об-
робки та презентації інформації 

Математичні методи і статис-
тика 
Планування та впровадження 
проектів 

ЗР6 Вчитися та оволодівати сучасними про-
фесійними знаннями 

Вступ до спеціальності  
Філософія 
Світова та українська культура
Історія українського суспільс-
тва 
Політичні системи 
Політична філософія 

ЗР7 Проводити професійний пошук, оброб-
лення та аналіз фактів, даних та інфор-
мації з різних первинних та вторинних 
джерел 

Філософія 
Світова та українська культура
Історія українського суспільс-
тва 
Математичні методи і статис-
тика 

ЗР8 Працювати у професійних колективах, 
державних і недержавних організаціях 

Навчальна, навчально-
ознайомча, виробнича та пере-
ддипломна практики 
Планування та впровадження 
проектів 

ЗР9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї 
широкій аудиторії, засобам масової ін-
формації, експертам з інших галузей 
знань 

Планування та впровадження 
проектів 
Риторика 

ЗР10 Планувати, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт у встановлені 
роботодавцем терміни 

Цивільна безпека 
Планування та впровадження 
проектів 
Навчальна, навчально-
ознайомча, виробнича та пере-
ддипломна практики 
Дипломування 

ЗР11 Використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпо-
чинку та ведення здорового способу 
життя 

Фізична культура і спорт 
 

СР1 Знати на відповідному рівні загальну 
природу та значення політики як спе-
цифічного виду людської діяльності та 
особливої сфери пізнання, включаючи 

Вступ до спеціальності 
Політична культура  
Історія політичних і право-
вих вчень 



 

1 2 
основні віхи розвитку уявлень про по-
літику та її сучасні інтерпретації 

Політична соціологія 

СР2 Базові знання нормативної та позитив-
ної політичної теорії, політичного ана-
лізу, порівняльної та прикладної полі-
тології 

Категорії політичної науки 
Політичний аналіз та прогно-
зування 
Політичні ідеології 
Політична соціологія 
Політична філософія 

СР3 Вільно володіти базовим професійним 
категорійно-поняттєвим та аналітично-
дослідницьким апаратом сучасної сві-
тової політичної науки 

Категорії політичної науки 
Політична філософія 
Політична соціологія 
Економічна теорія 

СР4 Базові знання щодо ключових принци-
пів функціонування та закономірнос-
тей розвитку влади та публічної полі-
тики, політичних інститутів та проце-
сів, політичної поведінки, політичної 
культури та ідеології, світової політи-
ки та політики окремих країн та регіо-
нів 

Політичні системи 
Політична соціологія 
Політичі інститути 
Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Політична культура 
Світова політика та економі-
ка 
Політичні ідеології 

СР5 Застосовувати ключові політологічні 
поняття, теорії та методи до аналізу 
владно-політичних відносин політич-
них акторів, інститутів та ідей відпо-
відно до певного історичного або су-
часного контексту 

Категорії політичної науки 
Політичний аналіз і прогно-
зування  
Політичні ідеології 
Політичні інститути 
Політичні системи 
Місцеве самоврядування 
Планування та впровадження 
проектів 
Державне управління 

СР6 Розуміти базові особливості реалізації 
влади у різних політичних системах, їх 
соціально-економічний, історичний та 
соціокультурний контекст функціону-
вання та взаємодії 

Державне управління 
Політична соціологія 
Політична філософія 
Політичні системи 
Політичні інститути 
Політична культура 
Світова політика та економі-
ка 

СР7 Використовувати сучасні політологічні 
теорії, концепти та методи для аналізу 
політики на місцевому, національному 
та міжнародному рівні 

Історія політичних і правових 
вчень  
Політичні ідеології 
Політичні системи 



 

1 2 
Політичні інститути 
Місцеве самоврядування 
Світова політика та економі-
ка 
Дипломування 

СР8 Конструювати дизайн, розробляти 
програму та виконувати політологічні 
дослідження з використанням якісних і 
кількісних методів та інструментарію 
прикладного аналізу 

Політична соціологія 
Планування та впровадження 
проектів 
Політичний аналіз і прогно-
зування 
Дипломування 

СР9 Професійно виконувати політико-
організаційні, експертні, дорадчі та 
консультаційні функції на національ-
ному та міжнародному ринку праці 

Планування та впроваджен-
ня проектів 
Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Політичний аналіз і прогно-
зування 
Виробнича практика 
Переддипломна практика 

СР10 Вміти організувати позиціонування бі-
знес-структур, засобів масової інфор-
мації та інших учасників політичного 
процесу 

Державне управління 
Місцеве самоврядування  
Економічна теорія 

СР11 Вміти організовувати взаємодію суспі-
льних і бізнес-структур з органами 
влади і місцевого самоврядування 

Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Економічна теорія  

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 
Варіант 1 

ВР1.1 Прогнозувати розвиток політичних 
процесів 

Політична футурологія 
Прогнозування та моделю-
вання та в соціальній сфері 
Міжнародні економічні від-
носини 
Виборчій процес 
Політична конфліктологія 

ВР1.2 Спілкуватися на професійному рівні з 
представниками споріднених галузей 
знань 

Інституціональна економіка 
Політична психологія 
Психолінгвістика 
Соціальна антропологія 
Організаційна поведінка 
Політичний маркетинг 

ВР1.3 Знати методи та засоби ефективної ді-
яльності у інститутах політичної сис-

Партологія 
Політична іміджологія 



 

1 2 
теми та громадянського суспільства Політична участь 

Методи та засоби сучасних 
дизайнерських вирішень 
Виборчій процес 
Політичний маркетинг 
Політична реклама та PR 
Політична конфліктологія 

ВР1.4 Аналізувати тенденції розвитку сучас-
них демократій 

Партологія 
Права людини та демокра-
тизація 
Прогнозування та моделю-
вання в соціальній сфері 
Політична участь 
Виборчій процес 
Політичний маркетинг 
Політична реклама та PR 
Політична конфліктологія 

Варіант 2 
ВР2.1 Володіти методологією соціологічної 

науки 
Методи соціологічних дос-
ліджень 
Психологія управління 
Соціологія праці і кар'єри 

ВР2.2 Володіти навичками групової та міжо-
собистісної комунікації 

Правова держава та громад-
ське суспільство 
Психологія управління 
Політичне представництво 
Політичні еліти і лідерство 
Політичні партії та громад-
ські об'єднання 
Соціологія праці і кар'єри 
Польська мова за професій-
ним спрямуванням 
Етика 

ВР2.3 Знати методи та засоби ефективної ді-
яльності у інститутах політичної сис-
теми та громадянського суспільства 

Правова держава та громад-
ське суспільство 
Психологія управління 
Політичне представництво 
Історія та теорія парламен-
таризму 
Політичні партії та громад-
ські об'єднання 
Політичні еліти і лідерство 
Етика 
Політична географія 



 

1 2 
ВР2.4 Аналізувати регіональні та історичні 

особливості перебігу політичних про-
цесів 

Правова держава та громад-
ське суспільство 
Історія та теорія парламен-
таризму 
Краєзнавство  
Політична географія 

 
7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА КРЕДИТНИМИ МОДУЛЯМИ 

 
Розподіл обсягу програми за видами навчальної діяльності зі спеціально-

сті 052Політологія надано у таблиці 7. 
Таблиця 7.1 – Розподіл обсягу програми за видами навчальної діяльності 

№ 
з/п Кредитні модулі 
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, к
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ди
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Ро
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-
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1 2 3 4 5 6 
1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 163,0       
1.1 Цикл загальної підготовки 25        

З1 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 3,0 іс ІПТ 2 

З2 Історія українського суспільства 3,0 іс ІПТ 4 
З3 Іноземна мова професійного 

спрямування (англійсь-
ка/німецька/французька) 

6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З4 Філософія 3,0 іс ФП 2 
З5 Фізична культура і спорт 3,0 дз КФС 1;2;4 
З6 Світова та українська культура 3,0 іс ФП 6 
З7 Цивільна безпека 4,0 дз АОП 13;14 

1.2 Цикл професійної підготовки 138,0       
1.2.1 Фахові дисципліни за спеціаль-

ністю 108,0       

Ф1 Вступ до спеціальності 3,0 дз ІПТ 1 
Ф2 Категорії політичної науки 6,0 іс ІПТ 3;4 
Ф3 Історія політичних і правових 

вчень 6,0 іс ІПТ 1;2 

Ф4 Політичні системи 12,0 іс ІПТ 3;4;5;6 
Ф5 Політична соціологія 6,0 іс ІПТ 3;4 
Ф6 Політична філософія 6,0 іс ФП 3;4 
Ф7 Риторика 3,0 дз ФП 1 



 

1 2 3 4 5 6 
Ф8 Місцеве самоврядування 3,0 дз ІПТ 7 
Ф9 Державне уравління 6,0 іс ІПТ 7;8 
Ф10 Політична культура 6,0 іс ІПТ 5;6 
Ф11 Логіка 3,0 дз ФП 7 
Ф12 Світова політика та економіка 3,0 дз ІПТ 5 
Ф13 Політичні ідеології 6,0 іс ІПТ 5;6 
Ф14 Іноземна мова для професійного 

спілкування 6,0 іс ІнМов 5;6;7;8 

Ф15 Економічна теорія 6,0 іс ЕТ та ОП 7;8 
Ф16 Політичні інститути 6,0 іс ІПТ 7;8 
Ф17 Планування та впровадження 

проектів 6,0 іс ІПТ 9;10 

Ф18 Основи права 3,0 дз ЦГЕП 10 
Ф19 Політичний аналіз і прогнозуван-

ня 3,0 дз ІПТ 15 

Ф20 Математичні методи і статистика 3,0 дз ЕЕЕК 15 
Ф21 Друга іноземна мова 6,0 іс ІнМов 13;14;15

1.3 Практична підготовка за спеці-
альністю 30,0       

П1 Навчальна практика 6,0 дз ІПТ 4 
П2 Навчально-ознайомча практика 6,0 дз ІПТ 8 
П3 Виробнича практика 6,0 дз ІПТ 12 
П4 Переддипломна практика 3,0 дз ІПТ 16 
П5 Дипломування 9,0  ІПТ 16 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 77,0       
2.1 Варіант 1 65,0       
В1.1 Партологія 3,0 дз ІПТ 9 
В1.2 Права людини та демократизація 3,0 дз ІПТ 11 
В1.3 Інституціональна економіка 3,0 іс ЕТ та ОП 11 
В1.4 Політична футурологія 6,0 іс ІПТ 11, 12 
В1.5 Прогнозування та моделювання в 

соціальній сфері 3,0 дз САУ 11, 12 

В1.6 Політична психологія 6,0 іс ІПТ 9,10 
В1.7 Психолінгвістика 3,0 дз ФМК 10 
В1.8 Політична участь 3,0 іс ІПТ 14 
В1.9 Політична іміджологія 3,0 дз ІПТ 13 
В1.10 Міжнародні економічні відноси-

ни 6,0 іс ЕТ та ОП 9,10 

В1.11 Соціальна антропологія 3,0 дз ІПТ 12 
В1.12 Політична конфліктологія 3,0 дз ІПТ 12 



 

1 2 3 4 5 6 
В1.13 Виборчій процес 3,0 дз ІПТ 13 
В1.14 Політичний маркетинг 3,0 іс Маркетингу 13 
В1.15 Організаційна поведінка 3,0 дз КМ 14 
В1.16 Політична реклама та PR 3,0 дз Маркетингу 15 
В1.17 Методи та засоби сучасних ди-

зайнерських вирішень 8,0 іс ОКММ 13,14,15

2.2 Варіант 2 65,0    
В2.1 Методи соціологічних дослі-

джень 3,0 дз ІПТ 9,10 

В2.2 Соціологія праці і кар'єри 6,0 іс ІПТ 11,12 
В2.3 Польська мова за професійним 

спрямуванням 3,0 іс ІПТ 9,10,11,12

В2.4 Етика 3,0 дз ФП 11 
В2.5 Політична географія 3,0 іс ІПТ 11,12 
В2.6 Краєзнавство 3,0 дз КМ 9,10 
В2.7 Політичні еліти і лідерство 3,0 дз ІПТ 12 
В2.8 Політичні партії та громадські 

об'єднання 8,0 іс ІПТ 9,10 

В2.9 Історія та теорія парламентариз-
му 6,0 іс  ІПТ 13,14 

В2.10 Політичне представництво  6,0 іс ІПТ 14,15 
В2.11 Психологія управління 5,0 дз ФП 13.14 
В2.12 Правова держава та громадянське 

суспільство 6,0 іс ІПТ 14,15 

В2.13 Етнологія 3,0 дз ІПТ 13 
2.3 Дисциліни за вибором студента 12,0    

В3.1 Дисципліна вільного вибору №1 3,0 дз ІПТ 11 
В3.2 Дисципліна вільного вибору №2 3,0 дз ІПТ 12 
В3.3 Дисципліна вільного вибору №3 3,0 дз ІПТ 15 
В3.4 Дисципліна вільного вибору №4 3,0 дз ІПТ 15 

Разом за нормативною та вибірковою 
частинами 240    

 
Примітка:  
Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АОП – ае-

рології та охорони праці; ЕЕЕК – електронної економіки та економічної кібер-
нетики; ЕТ та ОП – економічної теорії та основ підприємництва; ІнМов – іно-
земних мов; ІПТ – історії та політичної теорії; КФС – фізичного виховання та 
спорту; КМ – менеджменту; ОКММ – основ конструювання механізмів і ма-
шин; САУ – системного аналізу та управління; ФМК – філології та мовної ко-
мунікації ФП – філософії і педагогіки; ЦГЕП – цивільного, господарського та 
екологічного права. 
 



 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
8.1 Освітні компоненти нормативної частини та варіанту 1  

К
ур

с 
С

ем
ес

тр
 

Чв
ер

ть
 

Позначення кредитних модулів 

Кількість кредитних модулів, що 
мають засвоюватися протягом: 

чв
ер

ті
 

се
ме

ст
ру

 

на
вч

ал
ьн

ог
о 

ро
ку

 

 

1 2 3  4 5 6 

1 
1 

1 З3, З5, Ф1, Ф3, Ф7 5 
7 

13 2 З1, З3, З4, З5, Ф3 5 

2 
3 З3, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6 5 

8 4 З2, З3, З5, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, П1 8 
 

 2 
  
  

3 
  

5 Ф4, Ф10, Ф12, Ф13, Ф14 5 
6 

12 6 З6, Ф4, Ф10, Ф13, Ф14 5 
4 
  

7 Ф8, Ф9, Ф11, Ф14, Ф15, Ф16 6 7 8 Ф9, Ф14, Ф15, Ф16, П2 5 
 

 3 
  
  

5 9 Ф17, В1.1, В1.10, В1.6 4 6 
15 

  10 Ф18, В1.10, В1.4, В1.5 4 
6 11 В1.2, В1.3, В1.4, В1.5 4 8 
  12 В1.11, В1.4, В1.12, В1.5, П3 5 

 
4  
  
  

7 
  

13 З7, Ф21, В1.9, В1.13, В1.4, В1.17  6 8 
13 

14 З7, Ф21, В1.8, В1.15, В1.17 5 
8 
  

15 Ф19, Ф20, Ф21, В1.16, В1.17 5 
8 16 П4, П5 2 



 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та варіанту 2 
К

ур
с 

С
ем

ес
тр

 
Чв

ер
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Позначення кредитних модулів 

Кількість кредитних модулів, що 
мають засвоюватися протягом: 

чв
ер

ті
 

се
ме

ст
ру

 

на
вч

ал
ьн

ог
о 

ро
ку

 

 

1 2 3  4 5 6 

1 
1 

1 З3, З5, Ф1, Ф3, Ф7 5 
7 

13 2 З1, З3, З4, З5, Ф3 5 

2 
3 З3, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6 5 

8 4 З2, З3, З5, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, П1 8 
 

 2 
  
  

3 
  

5 Ф4, Ф10, Ф12, Ф13, Ф14 5 
6 

12 6 З6, Ф4, Ф10, Ф13, Ф14 5 
4 
  

7 Ф8, Ф9, Ф11, Ф14, Ф15, Ф16 6 7 8 Ф9, Ф14, Ф15, Ф16, П2 5 
 

 3 
  
  

5 9 Ф17, В2.1, В2.3, В2.6, В2.8 5 8 
15 

  10 Ф18, В2.1, В2.3, В2.6, В2.8 6 
6 11 В2.2, В2.3, В2.4, В2.5 4 8 
  12 В2.2, В2.3, В2.5, В2.7, П3 5 

 
4  
  
  

7 
  

13 З7, Ф21, В2.9, В2.11, В2.13  5 7 
11 

14 З7, Ф21, В2.9, В2.10, В2.11, В2.12 6 
8 
  

15 Ф19, Ф20, Ф21, В2.10, В2.12 5 
7 16 П4, П5 2 

 
9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 
Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних мате-

ріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 
1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf. 
2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18. 
3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19. 
4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 
програм. 

5 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освіт-
нього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ 
department/docs/. 



 

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

 
Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 
Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2017 року. 
Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр. 


