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ВСТУП 
 
Освітня програма розроблена на основі проекту Стандарту вищої освіти 

підготовки бакалаврів спеціальності 052 Політологія. 
Освітня програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання планів освітнього процесу; 
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації бакалаврів 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 НТУ «ДП»; 
– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 052 Політологія; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 052 Політологія; 
– приймальна комісія НТУ «ДП». 
Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь 

у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 052 Політологія. 
 

1  ПРОФІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Бакалавр політології 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний 240 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 
рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності 
в неї повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 
акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 
нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 

http://www.ipt.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за 
спеціальністю 



програми 
1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з політології на базі теоретичних знань умінь та компетентносей, 
необхідних для професійної діяльності.  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  05 Соціальні та поведінкові науки / 052 Політологія 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна, академічна програма вищої освіти. 

Основний фокус 
освітньої програми  

Загальна освіта з політології за спеціальністю 052 Політологія.  

Ключові слова: політика, влада, політичні партії, держава, 
політична культура, виборчий процес, місцеве самоврядування  

Особливості програми Навчальна, навчально-ознайомча, виробнича та переддипломна 
практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009: 2010: 
Секція M: Професійна, наукова та технічна діяльність. Розділ 72. 
Наукові дослідження та розробки. Група 72.2 – дослідження та 
експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 
наук. Розділ 73. Рекламна діяльність і дослідження 
кон’нюнктури ринку. Група 73.2 – дослідження кон’юнктури 
ринку та виявлення громадської думки.  
Секція S. Надання інших видів послуг. Розділ. 94  Діяльність 
громадських організацій. Група 94.9. – діяльність інших 
громадських організацій. Класи 94.92 – діяльність політичних 
організацій, 94.99 – діяльність інших громадських організацій, 
н.в.і.у. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 
України – 8, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 
інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), що використовується для перенесення 
кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 
залежності від компетентністних характеристик (знання, 
уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 
результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 
ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 
ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 
за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 
Національної рамки кваліфікацій і характеризують 
співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 
оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 



результатами поточного контролю або/та оцінюванням 
виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 
відповідей 

Форма випускної 
атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 
процедурою, визначеною системою забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 
засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового забезпечення 

Стажування в державних органах влади, політичних партіях, 
громадських організаціях 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Наявність спеціалізованих аудиторій 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення практик 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Не передбачено 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Не передбачено 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Програма не передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти 

 
2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 052 «Політологія» 
здатність у професійній діяльності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми політичної сфери суспільства, що передбачають 
застосування 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 

мовою 
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 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань 
ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні 

ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства 

ЗК13 Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

2.2 Спеціальні компетентності бакалавра 
СК1 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 

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 
процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, 
світової політики та політики окремих країн і регіонів 

СК5 Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до 
аналізу 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 
міжнародному рівні 

СК8 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних 
методів та інструментарію прикладного аналізу 

СК9 Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, 
експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та 
міжнародному ринку праці 



3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
3.1 Академічний блок 1 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ВК1.1 Здатність розуміти тенденції розвитку політичних процесів сучасного 

світу 
ВК1.2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

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

 
3.2 Академічний блок 2 

Шифр Компетентності 
 

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

громадянського суспільства 
ВК2.4 Здатність до розуміння історичного перебігу політичних процесів 
 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 
ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі 
спеціальності 052 Політологія, що визначають нормативний зміст підготовки і 
корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей подано 
нижче. 
 

Комп. 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 

професійній комунікації 
РН5 Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації 
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 

організаціях 
РН9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам 

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

встановлені роботодавцем терміни 
РН11 Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні 

РН12 Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства 

РН13 Використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя 

РН14 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 

РН15 Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної політології 

РН16 Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 
аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки 

РН17 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 

РН18 Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до 
аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та 
ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту 

РН19 Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний 
контекст функціонування та взаємодії 

РН20 Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні 

РН21 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів 
та інструментарію прикладного аналізу 

РН22 Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 
консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці 

РН23 Вміти організувати позиціонування бізнес-структур, засобів масової 
інформації та інших учасників політичного процесу 

РН24 Вміти організовувати взаємодію суспільних і бізнес структур з 
органами влади і місцевого самоврядування 



5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 
ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

5.1 Академічний блок 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 Надавити консультації з організації та проведення політичних 

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

 
5.2 Академічний блок 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 ОСВІТНІМИ 
КОМПОНЕНТАМИ 

Програмні результати навчання 
Найменування навчальних 

дисциплін, практик, 
індивідуальних завдань 

 

1 2 
РН1 Застосовувати критичне мислення, 

раціональну аргументацію, аналіз та 
синтез 

Ціннісні компетенції фахівця 
Логіка 
Математичні методи і статистика

РН2 Розуміти предметну область та базову 
специфіку професійної діяльності 

Вступ до спеціальності 
Категорії політичної науки 
Методи політичної науки 

РН3 Вільно спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

Українська мова 

РН4 Вільно спілкуватися англійською або 
іншою іноземною мовою у 
професійній комунікації 

Іноземна мова професійного 
спрямування (англійська/ 
німецька/ французька) 
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 
Друга іноземна мова 
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РН5 Використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології для 
отримання, обробки та презентації 
інформації 

Математичні методи і статистика 
Планування та впровадження 
проектів 

РН6 Вчитися та оволодівати сучасними 
професійними знаннями 

Вступ до спеціальності  
Ціннісні компетенції фахівця 
Цивілізаційні процеси в 
українському суспільстві 
Політичні системи 
Політична філософія 

РН7 Проводити професійний пошук, 
оброблення та аналіз фактів, даних та 
інформації з різних первинних та 
вторинних джерел 

Ціннісні компетенції фахівця 
Соціологія 
Математичні методи і статистика

РН8 Працювати у професійних колективах, 
державних і недержавних організаціях

Навчальна, навчально-ознайомча, 
виробнича та переддипломна 
практики 
Ціннісні компетенції фахівця 
Планування та впровадження 
проектів 

РН9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї 
широкій аудиторії, засобам масової 
інформації, експертам з інших галузей 
знань 

Вступ до спеціальності 
Ціннісні компетенції фахівця 
Риторика 
Планування та впровадження 
проектів 

РН10 Планувати, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних 
робіт у встановлені роботодавцем 
терміни 

Планування та впровадження 
проектів  
Ціннісні компетенції фахівця 
Навчальна, навчально-ознайомча, 
виробнича та переддипломна 
практики 
Дипломування 

РН11 Реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні 

Правознавство 

РН12 Зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей 

Вступ до спеціальності 
Цивілізаційні процеси в 
українському суспільстві 
Історія політичних і правових 
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розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства 

вчень 
Ціннісні компетенції фахівця 

РН13 Використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового 
способу життя 

Фізична культура і спорт 
Цивільна безпека 

РН14 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 

Вступ до спеціальності 
Політична культура 
Історія політичних і правових 
вчень 
Політична соціологія 

РН15 Базові знання нормативної та 
позитивної політичної теорії, 
політичного аналізу, порівняльної та 
прикладної політології 

Категорії політичної науки 
Політичний аналіз і 
прогнозування 
Політичні ідеології 
Політична соціологія 
Політична філософія 

РН16 Вільно володіти базовим 
професійним категорійно-
поняттєвим та аналітично-
дослідницьким апаратом сучасної 
світової політичної науки 

Категорії політичної науки 
Політична філософія 
Політична соціологія 
Економічна теорія  
Сучасні економічні теорії 
Математичні методи і 
статистика 

РН17 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 

Політичні системи 
Політична соціологія 
Політичі інститути 
Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Політична культура 
Світова політика та економіка 
Політичні ідеології 

РН18 Застосовувати ключові політологічні 
поняття, теорії та методи до аналізу 
владно-політичних відносин 
політичних акторів, інститутів та 
ідей відповідно до певного 
історичного або сучасного контексту 

Категорії політичної науки 
Методи політичної науки 
Політичний аналіз і 
прогнозування  
Політичні ідеології 
Політичні інститути 
Політичні системи 
Місцеве самоврядування 



1 2 
Планування та впровадження 
проектів 
Державне управління 

РН19 Розуміти базові особливості 
реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічний, 
історичний та соціокультурний 
контекст функціонування та 
взаємодії 

Цивілізаційні процеси в 
українському суспільстві  
Соціологія  
Політична філософія  
Державне управління 
Політична соціологія 
Політичні системи 
Політичні інститути 
Політична культура 
Світова політика та економіка 

РН20 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 
Політичні інститути 
Місцеве самоврядування 
Світова політика та економіка 
Дипломування 

РН21 Конструювати дизайн, розробляти 
програму та виконувати 
політологічні дослідження з 
використанням якісних і кількісних 
методів та інструментарію 
прикладного аналізу 

Історія політичних і правових 
вчень  
Соціологія 
Політична соціологія 
Методи політичної науки 
Планування та впровадження 
проектів 
Політичний аналіз і 
прогнозування 
Дипломування 

РН22 Професійно виконувати політико-
організаційні, експертні, дорадчі та 
консультаційні функції на 
національному та міжнародному 
ринку праці 

Планування та впровадження 
проектів 
Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Політичний аналіз і 
прогнозування 
Виробнича практика 
Переддипломна практика 

РН23 Вміти організувати позиціонування 
бізнес-структур, засобів масової 
інформації та інших учасників 
політичного процесу 

Державне управління 
Місцеве самоврядування  
Економічна теорія 
Сучасні економічні теорії 
Політична іміджологія 
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РН24 Вміти організовувати взаємодію 

суспільних і бізнес-структур з 
органами влади і місцевого 
самоврядування 

Державне управління 
Місцеве самоврядування 
Економічна теорія  
Сучасні економічні теорії 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 
2.1 Академічний блок 1 

ВР1.1 Прогнозувати розвиток політичних 
процесів 

Політична футурологія 
Прогнозування та моделювання 
в соціальній сфері 
Міжнародні економічні 
відносини 
Виборчий процес 
Політична конфліктологія 

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

Інституціональна економіка 
Політична психологія 
Психолінгвістика 
Організаційна поведінка 
Соціальна антропологія 
Політичний маркетинг 

ВР1.3 Надавати консультації з організації 
та проведення політичних кампаній 

Виборчий процес 
Партологія 
Політична участь 
Політична конфліктологія 
Політичний маркетинг 
Політична реклама та PR 
Методи та засоби сучасних 
дизайнерських вирішень  

ВР1.4 Аналізувати тенденції розвитку 
сучасних демократій 

Партологія 
Права людини та 
демократизація 
Політична участь 
Прогнозування та моделювання 
в соціальній сфері 
Виборчий процес 
Політичний маркетинг 
Політична конфліктологія 
Політична реклама та PR 

2.2 Академічний блок 2
ВР2.1 Володіти методологією соціологчної 

науки 
Методи соціологічних 
досліджень 
Соціологія праці і кар’єри 
 

ВР2.2 Володіти навичками групової та Етика 



1 2 
міжособистісної комунікації Польська мова за професійним 

спрямуванням 
Психологія управління 
Політичні еліти і лідерство 

ВР2.3 Знати методи та засоби ефективної 
діяльності в інститутах політичної 
системи та громадянського 
суспільства 

Правова держава і 
громадянське суспільство 
Політичне представництво 
Історія та теорія 
парламентаризму 
Політичні партіі і громадські 
об’єднання 
Політичні еліти і лідерство 

ВР3.4 Аналізувати регіональні та історичні 
особливості перебігу політичних 
процесів 

Політична географія 
Краєзнавство  
Історія та теорія 
парламентаризму 

 
7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

№ 
з/п 

Вид навчальної діяльності 
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яг
, к
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. к
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тр
. 
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, щ
о 
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кл
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ає

 

Р
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ді

л 
за

 
чв

ер
тя

м
и 

 

1 2 3 4 5 6 
1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 177    
1.1 Цикл загальної підготовки 30    
З1 Українська мова  3,0 іс ФМК 2 
З2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
3,0 дз ІПТ 4 

З3 Іноземна мова професійного спрямування 
(англійська/німецька/французька) 

6,0 іс ІнМов 1; 2; 3; 4 

З4 Фізична культура і спорт 6,0 дз КФС 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8 

З5 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7; 8 
З6 Правознавство 3,0 дз ЦГЕП 10 
З7 Цивільна безпека 3,0 іс АОП 14 
1.2 Цикл спеціальної підготовки 147    
1.2.1 Фахові дисципліни за спеціальністю 117    
Ф1 Вступ до спеціальності 3,0 дз ІПТ 1 
Ф2 Категорії політичної науки 3,0 дз ІПТ 1; 2 
Ф3 Методи політичної науки 3,0 дз ІПТ 2 
Ф4 Історія політичних і правових вчень 6,0 іс ІПТ 1;2 
Ф5 Соціологія 5,0 іс ІПТ 1;2 



1 2 3 4 5 6 
Ф6 Логіка 4,0 дз ФП 3;4 

Ф7 Політичні системи 12,0 іс ІПТ 3;4;5;6 
Ф8 Політична соціологія 3,0 дз ІПТ 3 
Ф9 Економічна теорія  6,0 іс Т та ЕП 3;4 
Ф10 Державне управління 6,0 іс ІПТ 7;8 
Ф11 Політична культура 6,0 іс ІПТ 5;6 
Ф12 Місцеве самоврядування 3,0 дз ІПТ 8 
Ф13 Політичні ідеології 6,0 іс ІПТ 5;6 
Ф14 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6,0 іс ІнМов  5;6;7;8 

Ф15 Світова політика та економіка 3,0 дз ІПТ 7 
Ф16 Риторика 4,0 дз ФП 7 
Ф17 Політичні інститути 5,0 іс ІПТ 7;8 
Ф18 Політична філософія 6,0 іс ФП 9;10 
Ф19 Планування та впровадження проектів 6,0 іс ГІО 9;10 
Ф20 Політична іміджологія 3,0 дз ІПТ 15 

Ф21 Математичні методи і статистика 3,0 дз ЕЕК 15 

Ф22 Політичний аналіз і прогнозування 3,0 дз ІПТ 15 

Ф23 Друга іноземна мова 6,0 іс ІнМов 13;14;15 

Ф24 Сучасні економічні теорії 6,0 іс Т та ЕП 11;12 

1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю та 
дипломування 

30    

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 63    
2.1 Академічний блок 1 63    
В1.1 Партологія 3,0 дз ІПТ 9 
В1.2 Міжнародні економічні відносини 6,0 іс ЕТМЕВ 11;12 
В1.3 Соціальна антропологія 3,0 іс ІПТ 9 
В1.4 Права людини та демократизація 3,0 дз ІПТ 10 
В1.5 Інституціональна економіка 3,0 дз ЕТМЕВ 10 
В1.6 Політична футурологія 6,0 іс ІПТ 11;12 
В1.7 Прогнозування та моделювання в 

соціальній сфері 
3,0 дз САУ 11;12 

В1.8 Політична психологія 6,0 іс ФП 11;12 

В1.9 Політична участь 3,0 іс ІПТ 14 

В1.10 Політична конфліктологія 3,0 дз ІПТ 13 



1 2 3 4 5 6 
В1.11 Виборчий процес 3,0 дз ІПТ 13 

В1.12 Політичний маркетинг 3,0 іс Маркетингу 13 

В1.13 Організаційна поведінка 3,0 дз КМ 14 

В1.14 Психолінгвістика 3,0 дз ФМК 15 

В1.15 Політична реклама і PR 3,0 дз Маркетингу 15 

В1.16 Методи та засоби сучасних дизайнерських 
вирішень  

9,0 іс ОКММ 13;14;15 

2.2 Академічний блок 2 63    
В2.1 Методи соціологічних досліджень 5,0 дз ІПТ 9 

В2.2 Соціологія праці та кар’єри 6,0 іс ІПТ 11;12 

В2.3 Польська мова за професійним 
спрямуванням 

6,0 іс ІПТ 9;10;11;12

В2.4 Етика 4,0 дз ФП 10 

В2.5 Політична географія 6,0 іс ІПТ 11;12 

В2.6 Політичні партії та громадські об’єднання 6,0 іс ІПТ 9;10 

В2.7 Історія та теорія парламентаризму 6,0 іс ІПТ 14 

В2.8 Політичне представництво 6,0 іс ІПТ 15 

В2.9 Психологія управління 5,0 іс ФП 13;14 

В2.10 Правова держава тагромадянське 
суспільство 

6,0 дз ІПТ 15 

В2.11 Краєзнавство 4,0 дз ІПТ 13;14 

В2.12 Політичні еліти і лідерство 3,0 дз ІПТ 13 

Разом за нормативною та вибірковою частинами 240,0    

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

аерології та охорони праці; ЕЕК – економіки та економічної кібернетики; Т та 
ЕП – економіки підприємства; ЕТМЕВ – економічної теорії та міжнародних 
економічних відносин; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – історії та політичної 
теорії; КФС – фізичного виховання та спорту; КМ – менеджменту; ОКММ – 
основ конструювання механізмів і машин; САУ – системного аналізу та 
управління; ФМК – філології та мовної комунікації ФП – філософії і 
педагогіки; ЦГЕП – цивільного, господарського та екологічного права, ГІО – 
гірничої інженерії та освіти 

 



8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 
Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 
8.1 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 З3, З4, Ф1, Ф2, Ф4,Ф5 60 6 8 14 

2 З1, З3, З4, Ф2, Ф4, Ф3, Ф5 7 
2 3 З3, З4, Ф3, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 6 8 

4 З2, З3, З4, Ф6, Ф7, Ф9, П1 7 
2 3 5 З4, Ф7, Ф11, Ф13, Ф14 60 5 5 12 

6 З4, Ф7, Ф11, Ф13, Ф14 5 
4 7 З4, З5, Ф10, Ф14, Ф15, Ф16, Ф17 7 9 

8 З4, З5, Ф10, Ф12, Ф14, Ф17, П2 7 
3 5 9 Ф18, Ф19, В1.1, В1.3 60 4 7 13 

10 З6, Ф18, Ф19, В1.4, В1.5 5 
6 11 Ф24, В1.2, В1.6, В1.7; В1.8 5 6 

12 Ф24, В1.2, В1.6, В1.7, В1.8, П3 6 
4 7 13 Ф23, В1.10, В1.11, В1.12, В1.16 60 5 8 15 

14 З7, Ф23, В1.9, В1.13, В1.16 5 
8 15 Ф20, Ф21, Ф22, Ф23, В1.14, В1.15, В1.16 7 9 

16 П4, П5 2 
 



8.2 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 2 
К
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р
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Шифри освітніх компонентів 
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и

й
 о
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ти
 Кількість навчальних 

дисциплін, що 
викладаються 

протягом 

ч
ве

р
ті

 

се
м

ес
тр

у 

н
ав

ч
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ьн
ог

о 
р

ок
у 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 З3, З4, Ф1, Ф2, Ф4, Ф5 60 6 8 14 

2 З1, З3, З4, Ф2, Ф4, Ф3, Ф5 7 
2 3 З3, З4, Ф3, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 6 8 

4 З2, З3, З4, Ф6, Ф7, Ф9, П1 7 
2 3 5 З4, Ф7, Ф11, Ф13, Ф14 60 5 5 12 

6 З4, Ф7, Ф11, Ф13, Ф14 5 
4 7 З4, З5, Ф10, Ф14, Ф17, Ф15, Ф16 7 9 

8 З4, З5, Ф10, Ф12, Ф14, Ф17, П2 7 
3 5 9 Ф18, Ф19, В2.1, В2.3, В2.6 60 5 7 11 

10 З6, Ф18, Ф19, В2.3, В2.4, В2.6 6 
6 11 Ф24, В2.2, В2.3, В2.5 4 5 

12 Ф24, В2.2, В2.3, В2.5, П3 5 
4 7 13 Ф23, В2.7, В2.9, В2.11, В2.12 60 5 6 13 

14 З7, Ф23, В2.7, В2.9, В2.11 5 
8 15 Ф20, Ф21, Ф22, Ф23, В2.8, В2.10 6 8 

16 П4, П5 2 
 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 
матеріалів 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 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 
600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 
№ 1648. 

6 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 
освітнього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. 
URL: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ 



department/docs/. 
7 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 2018 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. 

 


