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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 

освіти підготовки бакалаврів спеціальності 052 Політологія. 

Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, програм 

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 освітньо-професійної 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». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 052 

Політологія. 

 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка», 

Навчально- науковий Інститут гуманітарних і соціальних наук 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Бакалавр 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 
Акредитація програми не проводилася  
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Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. Особливості 

вступу на освітню програму визначаються Правилами прийому 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», що затверджені Вченою Радою. 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Освітня програма підлягає перегляду відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти, але не 

рідше одного разу на рік. 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

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

Освітні програми НТУ «ДП»: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_div

isions/science_met_dep/educational_programs/ 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з політології здатних до самостійної практичної діяльності 

за рахунок формування у них загальних і професійних компетентностей на 

основі поєднання освіти і науки та забезпечення їх інтеграції до міжнародного 

науковоосвітнього простору. 

Фахівець матиме поглиблені знання загальних та спеціальних методів 

політичної науки, навички застосування методології до аналізу сучасних 

політичних процесів; здатність створювати моделі політичних систем та 

процесів; здібність до розробки політико-управлінських рішень в органах 

влади, апараті суспільно-політичних об’єднань органів місцевого 

самоврядування; здатність до організації політичних кампаній та використання 

виборчих технологій.  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  
05 Соціальні та поведінкові науки / 052 Політологія 

Освітньо-професійна програма забезпечує навчання і 

підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють 

базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким 

апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та 

практики.  

Об'єкти вивчення: політичні відносини між акторами та 

інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні 

(politics, policy, polity), класична і сучасна політична думка, 

влада та урядування, політичні системи, інститути та процеси, 

політична поведінка, публічна політика, політична культура та 

ідеологія, світова політика та політика окремих країн і регіонів. 

Цілі навчання: підготовка кваліфікованих фахівців- 

http://www.ipt.nmu.org.ua/
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/
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політологів, які вміють застосовувати теорії та методи 

політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач 

і практичних проблем у політичній сфері. 

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та 

емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна 

та прикладна політологія, міжнародні та глобальні студії, 

політичні комунікації, спеціальні політологічні дисципліни. 

Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи 

досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної 

сфери. 

Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно- 

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні 

продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності 

та дослідній роботі у сфері політичних наук. 

У навчальному процесі використовуються лекційні заняття, 

семінарські заняття, рольові ігри, проблемно-орієнтоване 

навчання, комбіновані методи навчання 
Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, академічна програма орієнтована на 

отримання ряду професійних компетенцій, що базуються на 

знаннях та реалізують навички і вміння політолога. 

Основний 

фокус освітньої 

програми  

Загальна освіта з політології за спеціальністю 052 Політологія. 

Підготовка фахівців у галузі політичної науки, теоретичної та 

практичної політології, політичного аналізу та прогнозуваня.   

Ключові слова: політика, політична влада, політичні інститути 

і процеси, політична еліта та політичне лідерство, політична 

свідомість та політична культура, політичні ідеології, 

громадські організації, державне управління та місцеве 

самоврядування, політичні технології, політична комунікація, 

світова політика. 

Особливості 

програми 
Навчальна, навчально-ознайомча, виробнича та 

передатистаційна практики обов’язкові. 

Конкурентні переваги програми полягають у набутті 

компетентностей з економіки, психології, політичного анадізу 

та прогнозування через поглиблене вивчення відповідних 

дисциплін. Ці компетентності можуть бути застосовані в 

широкій сфері експертно-аналітичної, політико-організаційної, 

консультаційної та громадській діяльності 

При розробці освітньої програми використовувався досвід 

подібних програм Університету Вітаутаса Великого (м. 

Каунас, Литовська Республіка); Національного університету 

«Києво-Могилянська академія»; Стандатру підготовки 

бакалаврів-політологів Республіки Білорусь; Львівського 
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національного університету ім. І. Франка. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

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 – 7 рівень FQ-EHEA – другий  цикл, EQF-LLL – 7  

рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, участь в організації та проведенні 

конференцій, співробітництво в якості експертів з 

неурядовими громадськими організаціями. 

Організація циклів лекцій провідних фахівців українських та 

зарубіжних експертів у галузі політичних наук, політичної 

журналістики, державного управління. 

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 описами 

кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій і 

характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.  

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 
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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. 

Кваліфікаційна робота передбачає  систематизацію теоретичних 

знань і практичних навичок, отриманих здобувачем вищої освіти 

за весь період навчання за спеціальністю; оволодіння методиками 

теоретичного та експериментального дослідження при 

розв’язанні конкретних економічних і соціальних проблем, 

пов’язаних з темою роботи; розвиток вмінь та навичок в 

проведенні аналітичних робіт здобувача вищої освіти до 

самостійного викладу матеріалу, вміння захищати публічно свою 

роботу. 

Кваліфікаційна робота перевіряється на наявність плагіату згідно 

з процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом.  

Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії 

університету 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Навчальний процес здійснюють викладачі вищої кваліфікації, які 

мають фахову освіту, науковий ступінь. До викладання 

залучаються доктори історичних, економічних, педагогічних, 

філософських наук, кандидати політичних, економічних, 

історичних, соціологічних, технічних, філософських, 

філологічних наук. 

До реалізації освітнього процесу за даною освітньою програмою 

залучаються політичні аналітики (журналісти-міжнародники), 

відомі політики, громадські діячі та закордонні фахівці. 
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, зафіксованим 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

Освітній процес забезпечено відповідною літературою у 

навчально-методичному кабінеті кафедри, мультемедійною 

технікою та доступом до мережи Internet за допомогою WI-FI. 
Специфічні 

характеристики 

інформаційног

о та навчально-

методичного 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення провадження освітньої 

діяльності для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

зафіксованим Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності 

Навчально-методичні матеріали розміщені на електронних 

носіях у мережі Інтернет на сайті кафедри історії та політичної 
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теорії, в комп'ютерній мережі НТУ «ДП», у хмарних сховищах 

Microsoft Teams, а також у електронній системі дистанційного 

навчання Moodle. 

1.7 Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

Не передбачено 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоду про академічну мобільність з 

Вищою школою американистики і політології (Республіка 

Польща, м.Варшава, 2018 р.) 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Програма не передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

2 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 052 

«Політологія» – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 
Шифр  Компетентності 

1 2 

ЗК01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК02 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК03 Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК04 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) 

ЗК05 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

ЗК06 Здатність реалізовувати 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 

ЗК07 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, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності та ведення здорового способу життя 

 

2.2 Спеціальні компетентності бакалавра за стандартом вищої освіти 

СК01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки 

СК02 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання 
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теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі 

опанування класичної та сучасної політичної думки 

СК03 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та 

явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах 

СК04 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності 

СК05 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, 

владу та урядування, політичні системи та режими, політичну 

поведінку у різних контекстах їх функціонування 

СК06 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 

СК07 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, 

політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у 

професійній діяльності 

СК08 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних 

методів та інструментарію політичного аналізу 

СК09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних 

досліджень для фахівців та нефахівців 

 

2.3. Спеціальні компетентності з урахуванням особливостей освітньої 

програми 

СК10 Здатність створювати перспективні моделі розвитку соціально-

політичних процесів та прогнозувати політичні процеси на основі 

закономірностей розвитку економічних інститутів 

СК11 Здатність до реалізації проектного підходу до аналітико-прогностичної 

діяльності 

СК12 Здатність проводити маркетингові дослідження і організовувати PR-

підтримку політичних рішень 

 

3 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 відповідно 

до стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 

 

Шифр  Результати навчання 

1 2 

РН01  Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної 

діяльності 
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Шифр  Результати навчання 

1 2 

РН02 Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і 

письмово у професійній діяльності 

РН03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності 

РН04 Мати навички професійної комунікації 

РН05 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у  

професійній діяльності 

РН06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства 

та використовувати їх у професійній діяльності 

РН07 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної 

сфери політології, знати її цінності та досягнення 

РН08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та 

аналітично- дослідницький апарат сучасної політичної науки 

РН09 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання 

теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі 

опанування класичної та сучасної політичної думки 

РН10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та 

явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах 

РН11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності 

РН12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу 

та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у 

різних контекстах їх функціонування 

РН13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 

РН14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній 

діяльності 

РН15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, 

технологій та інструментарію політичного аналізу 

РН16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень 

фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам 

з інших галузей знань. 

Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої 

програми 

СР01 Використовувати знання економічних закономірностей для аналізу та 

прогнозування політичної поведінки суб’єктів політики та 

перспектив розвитку політичних інститутів 

СР02 Розробляти аналітичні матеріали і експертні висновки та 

презентувати їх з використанням цифрових технологій і 
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Шифр  Результати навчання 

1 2 

різноманітних дизайнерських методів 

СР03 Розробляти методи PR підтримки та надання професійних 

консультацій з використанням маркетингових досліджень в процесі 

прийняття рішень суб’єктами державного управління, місцевого 

самоврядування та представниками політичних еліт різного рівня 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

 

Шифр РН  Результати навчання Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

РН01 Розуміти предметну область, етичні та 

правові засади професійної діяльності 

Вступ до спеціальності 

Категорії політичної науки 

Методи політичної науки 

РН02 Вільно спілкуватися державною та 

однією з іноземних мов усно і письмово 

у професійній діяльності 

Українська мова  

Іноземна мова 

професійного спрямування 

(англійська/ німецька/ 

французька) 

Друга іноземна мова 

РН03 Вміти критично мислити у сфері 

професійної діяльності 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

Логіка 

РН04 Мати навички професійної комунікації Риторика 

Соціологія 

Планування та 

впровадження проектів 

Політична культура 

Політична психологія 

РН05 Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

діяльності 

Вступ до спеціальності 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології 

РН06 Знати свої права та обов’язки як члена 

демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній 

діяльності 

Правознавство 

Політична участь 

Фізична культура і спорт 

Цивільна безпека 

РН07 Розуміти історію, закономірності та 

етапи розвитку предметної сфери 

Історія політичних і 

правових вчень 
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політології, знати її цінності та 

досягнення 

Світова політика та 

економіка 

Вступ до спеціальності 

Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

РН08 Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та аналітично- 

дослідницький апарат сучасної 

політичної науки 

Категорії політичної 

науки 

Методи політичної науки 

Соціологія 

Навчальна практика 

Навчально-ознайомча 

практика 

Виробнича практика 

Передатестаційна 

практика  

Ціннісні компетенції 

фахівця 

РН09 Вміти застосовувати політологічне 

мислення для розв’язання теоретичних 

та практичних проблем у політичній 

сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки 

Вступ до спеціальності 

Історія політичних і 

правових вчень 

Категорії політичної 

науки 

Політичні ідеології 

Політичні системи 

Політичні інститути 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН10 Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних контекстах 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

Політична культура 

Політичні інститути 

Політичні системи 

Політичні ідеології 

Навчальна практика 

Навчально-ознайомча 

практика 

Виробнича практика 

Передатестаційна 

практика 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН11 Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної політичної 

Категорії політичної 

науки 
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теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій 

діяльності 

Методи політичної науки 

Політична культура  

Місцеве 

самоврядування 

Політична реклама і PR 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН12 Вміти аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, 

владу та урядування, політичні 

системи та режими, політичну 

поведінку у різних контекстах їх 

функціонування 

Політичний аналіз та 

прогнозування 

Політичні ідеології 

Соціологія 

Політична участь 

Державне управління 

Політична реклама і PR 

Навчально-ознайомча 

практика 

Виробнича практика 

РН13 Вміти аналізувати публічну політику 

на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 

Соціологія 

Економічна теорія  

Сучасні економічні теорії 

Світова політика та 

економіка 

Партологія 

Політичний аналіз і 

прогнозування 

РН14 Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у 

професійній діяльності 

Політичні системи  

Соціологія 

Державне управління 

Місцеве самоврядування 

Політична культура 

Світова політика та 

економіка 

Етнологія 

Партологія 

Виробнича практика 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН15 Конструювати дизайн, розробляти 

програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням 

сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу 

 

 

  

Соціологія 

Політичний аналіз і 

прогнозування  

Політичні інститути 

Місцеве самоврядування 

Планування та 

впровадження проектів 

Державне управління 
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РН16 Презентувати результати теоретичних 

і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей 

знань. 

Державне управління 

Соціологія 

Політичний аналіз і 

прогнозування 

Планування та 

впровадження проектів 

Політична реклама і PR 

Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої 

програми 

СР01 Використовувати знання економічних 

закономірностей для аналізу та 

прогнозування політичної поведінки 

суб’єктів політики та перспектив 

розвитку політичних інститутів 

Економічна теорія  

Сучасні економічні 

теорії 

Політична футурологія 

Політична психологія 

СР02 Розробляти аналітичні матеріали і 

експертні висновки та презентувати їх 

з використанням цифрових технологій 

і різноманітних дизайнерських методів 

Економічна теорія  

Політична футурологія 

Політична психологія 

Виробнича практика 

СР03 Розробляти методи PR підтримки та 

надання професійних консультацій з 

використанням маркетингових 

досліджень в процесі прийняття 

рішень суб’єктами державного 

управління, місцевого самоврядування 

та представниками політичних еліт 

різного рівня 

Економічна теорія  

Політична футурологія 

Політична реклама та 

PR 

Передатестаційна 

практика 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із 

запропонованого переліку 

 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Ш
и

ф
р

 

Освітній компонент 

О
б

ся
г
, 

к
р

ед
. 

П
ід

су
м

. 

К
о

н
т
р

. 

К
а

ф
ед

р
а
, 

щ
о

 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о

зп
о

д
іл

 

за
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 180    

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) 

12,0 іс ІнМов 1; 2; 3; 4 

5; 6; 7; 8 
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Ш
и

ф
р

 

Освітній компонент 

О
б

ся
г
, 

к
р

ед
. 

П
ід

су
м

. 

К
о

н
т
р

. 

К
а

ф
ед

р
а

, 

щ
о

 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о

зп
о

д
іл

 

за
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

1 2 3 4 5 6 

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 ОПтаЦБ 14 

1.2 Цикл спеціальної підготовки     

1.2.1 Фахові освітні компоненти за 

спеціальністю 

120    

Ф1 Вступ до спеціальності 3,0 дз ІПТ 1 

Ф2 Категорії політичної науки 3,0 дз ІПТ 1; 2 

Ф3 Партологія 3,0 дз ІПТ 10 

Ф4 Історія політичних і правових вчень 6,0 іс ІПТ 1;2 

Ф5 Соціологія 5,0 іс ІПТ 1;2 

Ф6 Логіка 4,0 дз ФП 3;4 

Ф7 Політичні системи 12,0 іс ІПТ 3;4;5;6 

Ф8 Етнологія 3,0 дз ІПТ 3 

Ф9 Друга іноземна мова 6,0 іс ІнМов 9;10;11;12 

Ф10 Державне управління 6,0 іс ПЕП та 

ПУ 

7;8 

Ф11 Політична культура 6,0 іс ФП 5;6 

Ф12 Місцеве самоврядування 3,0 дз ПЕП та 

ПУ 

8 

Ф13 Політичні ідеології 5,0 іс ІПТ 5;6 

Ф14 Політична реклама та PR  3,0 дз Маркети

нгу 

15 

Ф15 Світова політика та економіка 3,0 дз ЕТ та 

МЕВ 

7 

Ф16 Риторика 4,0 дз ФП 7 

Ф17 Політичні інститути 3,0 іс ІПТ 7 

Ф18 Планування та впровадження проектів 3,0 іс ГІО 13 

Ф19 Методи політичної науки 3,0 дз ІПТ 13;14 

Ф20 Політична участь  5,0 іс ІПТ  13,14 

Ф21 Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології 

3,0 дз ІТКІ 1;2 

Ф22 Політичний аналіз і прогнозування 3,0 іс ІПТ 15 

Спеціальні освітні компоненти за освітньою програмою 
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Ш
и
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Освітній компонент 

О
б

ся
г
, 

к
р

ед
. 

П
ід

су
м

. 

К
о

н
т
р

. 

К
а

ф
ед

р
а

, 

щ
о

 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о

зп
о

д
іл

 

за
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

1 2 3 4 5 6 

С1  Політична футурологія 5,0 іс ІПТ 11;12 

С2  Політична психологія 5,0 іс ФП 11;12 

С3 Економічна теорія 6,0 іс Т та ЕП 3;4 

С4 Сучасні економічні теорії 3,0 іс Т та ЕП 5;6 

1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю 

та атестація 

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 Передатестаційна практика 3,0 дз ІПТ 16 

КР Виконання кваліфікаційної роботи 9,0  ІПТ 16 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 60    

В Визначається завдяки вибору 

здобувачами навчальних дисциплін із 

запропонованого переліку 

    

      

 Разом за обов’язковою та вибірковою 

частинами 

240    

 

 

Примітка: Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: 

ОП та ЦБ – охорони праці та цивільної безпеки; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – 

історії та політичної теорії; КФС – фізичного виховання та спорту; ФМК – 

філології та мовної комунікації; ФП – філософії і педагогіки; ЦГЕП – 

цивільного, господарського та екологічного права; Т та ЕП – туризму та 

економіки підприємства; ІТКІ – інформаційних технологій та комп’ютерної 

інженерії; ПЕП та ПУ – прикладної економіки, підприємництва та публічного 

управління; ЕТ та МЕВ – економічної теорії та міжнародних економічних 

відносин; ГІО – гірничої інженерії та освіти 
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6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

 

 К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
ся

г
, 

к
р

ед
и

т
и

  

Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 

ч
в

ер
т
і 

се
м

ес
т
р

у
 

н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
г

о
 р

о
к

у
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З3, З4, Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф21 60 7 8 14 

2 З1, З3, З4, Ф2, Ф4, Ф5, Ф21 7 

2 3 З3, З4, Ф8, Ф7, Ф6, С3 6 8 

4 З2, З3, З4, Ф7, Ф6, С3, П1 7 

2 3 5 З3, З4, Ф7, Ф11, Ф13, С4 60 6 6 13 

6 З3, З4, Ф7, Ф11, Ф13, С4 6 

4 7 З3, З4, З5, Ф10, Ф15, Ф17, Ф16  7 9 

8 З3, З4, З5, Ф10, Ф12, П2 6 

3 5 9 Ф9, В 60 4 6 13 

10 З6, Ф3, Ф9, В 6 

6 11 Ф9, С1, С2, В 5 7 

12 Ф9, С1, С2, П3, В 5 

4 7 13 Ф20, Ф18, Ф19, В 60 6 7 14 

14 З7, Ф20, Ф19, В 6 

8 15 Ф14, Ф22, В 5 7 

16 П4, КР 2 

 

 

Примітка: 

Фактична кількість освітніх компонентів у чвертях та семестрах з 

урахуванням вибіркових навчальних дисциплін визначається після обрання 

навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти  

 

 

 



7. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей компонентам освітньої програми 
 Компетентності 

ЗК01 ЗК02 ЗК03 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 СК01 СК02 СК03 СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 СК11 СК12 

К
о

м
п

о
н

е
н

ти
 о

св
іт

н
ьо

ї п
р

о
гр

ам
и

 
 

З1    +                
З2          +          
З3  +                  
З4       +             
З5   +    + +  +          
З6      +              
З7      +              
Ф1 +   + +    +  +         
Ф2 +       + +  + + + +      
Ф3             + +      
Ф4       +  + +  +        
Ф5    +    +  +  + + +     + 
Ф6   +        +     +    
Ф7        + + +  +  +  +    
Ф8          +          
Ф9  +                  
Ф10            + + +   +   
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Ф11   + +  +   + + +  + +      
Ф12      +      + + +      
Ф13         + +  +        
Ф14               + +   + 
Ф15       +    +  + +      
Ф16    +                
Ф17         + +  + + +      
Ф18     +          + + + + + 
Ф19 +       +   +   +    +  
Ф20    +        +  + + +   + 
Ф21     +          +     
Ф22   + +        +   +   + + 
С1                 + + + 
С2       +         + + + + 
С3                 +  + 
С4    +             +   
П1        +  +          
П2        +  +          
П3        +  +       +   
П4        +  +        +  
КР     +   +  +        +  
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Таблиця 2. Матриця відповідності результатів навчання компонентам освітньої програми 
 

Результати навчання 

РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 РН7 РН8 РН9 РН10 РН11 РН12 РН 13 РН 14 РН 15 РН 16 СР1 СР2 СР3 

К
о

м
п

о
н

е
н

ти
 о

св
іт

н
ьо

ї п
р

о
гр

ам
и

 

З1  +                  
З2       +   +          
З3  +                  
З4      +              
З5   +     +  +          
З6      +              
З7      +              
Ф1 +    +  +  +           
Ф2 +       + +  +         
Ф3             + +      
Ф4       +  +           
Ф5    +    +    + + + + +    
Ф6   +                 
Ф7         + +    +      
Ф8              +      
Ф9  +                  
Ф10            +  + + +    
Ф11    +      + +   +      
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Ф12           +   + +     
Ф13         + +  +        
Ф14           + +    +   + 
Ф15       +      + +      
Ф16    +                
Ф17         + +     +     
Ф18    +           + +    
Ф19 +       +   +         
Ф20      +      +        
Ф21     +               
Ф22            + +  + +    
С1                 + + + 
С2    +             + +  
С3             +    + + + 
С4             +    +   
П1        +  +          
П2        +  +  +        
П3        +  +  +  +    +  
П4        +  +         + 
КР     +    + + +   +      



8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

 

1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851. 

[Електронний ресурс]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19. 

2. Критерії оцінювання якості освітньої програми. Додаток до Положення 

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (пункт 6 розділу І). [Електронний ресурс]. 

https://naqa.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Критерії.pdf.  

3. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf. 

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18. 

5. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19. 

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 

№ 600 (зі змінами). 

8. 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. 

9. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 052 «Політологія». Видання 

офіційне. Міністерство освіти і науки україни. 2020.  

10. Стратегія розвитку Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ 

«ДП», 2019. – 7 с.  

11. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти НТУ 

«Дніпровська політехніка» / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. 

– Д. : 33 НТУ «ДП», 2018. – 40 с.  

12. Положення про організацію освітнього процесу Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» / Мін-во освіти і 

науки України, Нац. техн. ун-т. – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 53 с.  

13. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

/ Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 

26 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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14. Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». – 

Дніпро, НТУ «ДП», 2018. - 14 с.  

15. Положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін 

студентами НТУ «Дніпровська політехніка» / Нац. техн. ун-т 

«Дніпровська політехніка». – Дніпро, НТУ «ДП», 2020. - 13 с.  

 

 

 

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 2021 року. 

Термін дії освітньої програми не може перевищувати 3 роки 10 місяців 

та/або період акредитації. Освітня програма підлягає перегляду та 

доопрацюванню відповідно до змін нормативної бази України в сфері вищої 

освіти, але не рідше одного разу на рік. 

Відповідальність за якість та унікальні конкурентні переваги освітньої 

програми несе гарант освітньої програми. 
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Навчальне видання 

 

 

 

 

 

Галь Богдан Олександрович  

Зєнкін Михайло Васильович 

Первий Геннадій Леонідович  

Хамідуліна Діана Ігорівна 
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Спеціальність 052 Полытологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004. 

49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. 


