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Вступ 

Освітня програма є нормативним документом ОНУ імені І.І. Мечникова 

у якому визначається термін, зміст навчання, нормативні форми державної 

атестації здобувачів вищої освіти.  

Програма встановлює вимоги до випускників ОНУ імені І.І. Мечникова 

даної спеціальності та рівня освіти у вигляді переліку компетентностей та 

результатів навчання. 

Освітня програма є обов’язковою для ОНУ імені І.І. Мечникова при 

підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Політологія», 

використовується для цілей ліцензування та акредитації, під час розроблення 

навчального плану, програм навчальних дисципліні та практик.  

Нормативні посилання  

Під час розробки використано посилання на такі нормативні документи: 

- Закон України „Про вищу освіту” від 01.07.2014 р.[Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

- Наказ  Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2010 року 

№1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787». 

- Національна рамка кваліфікацій / [Електронний ресурс] / Постанова  

Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 р. «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». -  Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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Мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих та 

конкурентноспроможних фахівців, що широко обізнані у сфері  

фундаментальних знань з сучасних проблем політики, володіють новітньою 

методологію дослідження політичних процесів, технологіями загального та 

часткового (специфічного) аналізу зовнішньої та внутрішньої політики, 

поточних подій в Україні та світі, здатні до професійної науково-дослідної та 

науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівню 

акредитації.  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою та  вимоги до професійного відбору вступників. 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які 

здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Прийом на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами фахових вступних випробувань.  

Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  конкурсний бал обчислюється 

як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної 

мови та додаткових показників, визначених правилами прийому до ОНУ 

імені І.І.Мечникова. 

Особа може вступити до ОНУ імені І.І.Мечникова  для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань (співбесіда) з урахуванням 

середнього балу додатка до диплома бакалавра або спеціаліста. 

Характеристика програми 

Предметна область (галузь знань): Політологія, соціальні та поведінкові 

науки. 
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Фокус програми: загальна (академічна) вища освіта в предметній галузі 

політологія. 

Орієнтація програми:  Програма орієнтується на загальнонаукові уявлення 

та сучасні дослідження у галузі політології з урахуванням специфіки роботи 

науково-дослідних установ, органів державного й місцевого управління, 

органів самоврядування, об'єднань громадян, недержавних сервісних 

організацій, ВНЗ. Програма має дослідницьку, практичну та викладацьку 

складові. Дослідницька частина є науково орієнтованою. Викладацька  -  

практично орієнтованою. 

Особливості програми: Програма містить велику складову практичної та 

науково-дослідної роботи студентів, яку вони здійснюють у ході виконання 

самостійних аналітичних завдань, участі в практичних заняттях, у наукових 

групах, що працюють над широким колом питань у галузі політичного 

аналізу, моніторингу та оцінки стану соціально-політичного середовища, з 

подальшим  впровадженням досягнень у практику державного управління, 

політичного маркетингу та соціальну сферу. 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання . 

Магістр політології готується до практичної і теоретичної роботи в 

органах державного та місцевого управління, органах самоврядування, 

об'єднаннях громадян, недержавних сервісних організаціях з політико-

соціального маркетингу та менеджменту тощо. Він отримує підготовку, яка 

надає можливість здійснювати практичну, науково-дослідну та ідеологічну 

діяльність в державних і громадських організаціях, політичних партіях та 

рухах, органах місцевого самоврядування, засобах масової інформації, у 

наукових і навчальних закладах. 

З урахуванням вимог, викладених в освітньо-професійної програмі 

бакалавра політології, випускнику, якій отримав диплом магістра політології, 

надається право працювати: 
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- спеціалістом (референтом) з гуманітарних і соціально-політичних 

питань в інститутах та установах державної адміністрації і адміністративної 

влади, громадських організаціях, органах місцевого регіонального 

самоврядування на рівні дев’ятої та десятої категорії посад, встановлених 

Законом про державних службовців; 

- радником, керівником спеціалізованих груп консультантів, помічником 

керівників підприємств, установ, організацій, в т.ч. і міжнародних з питань 

управління кваліфікації спеціалістів і робітників; 

- політологом-дослідником у науково-дослідних інститутах, центрах, 

дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних 

процесів; 

- співробітником у відділах гуманітарного і соціально-політичного 

напрямку засобів масової інформації; 

- старшим викладачем кафедр політології, соціології, історії, 

юридичного профілю у вузах і наукових закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації і 

викладати як безпосередньо політологію так і суміжні гуманітарні та 

соціально-економічні дисципліни. 

 Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 

003:2010: 

Підходи до викладання, навчання та оцінювання. 

1. Підходи до викладання та навчання: студентоцентроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику. 

2. Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, 

науково-аналітична робота тощо. 

Форми атестації здобувачів вищої освіти: Письмові та усні екзамени, 

практика, презентації, есе, контрольні роботи, поточний контроль, захист 

магістерської дисертації. 
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Таблиця 1. Перелік компетентностей випускників ОНУ імені І.І. 

Мечникова за спеціальністю 052 Політологія 

 

Компетентності 
Шифр 

компетентності 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Компетентності соціально-особистісні: КСО 

розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи(принципи біоетики); 
КСО.01 

розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; КСО.02 

здатність розуміння моделей поведінки, мотивів, потреб; КСО.03 

здатність до критики і самокритики; КСО.04 

креативність, здатність до системного мислення КСО.05 

адаптивність і комунікабельність у процесі спілкування; КСО.06 

наполегливість у досягненні мети; КСО.07 

турбота про високий рівень якості виконуваної роботи; КСО.08 

толерантність; КСО.09 

екологічна грамотність; КСО.10 

розуміння соціальних процесів у державі; КСО.11 

Загальнонаукові (системні) КЗН 

базові знання філософії, історії, економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

КЗН.01 

базові уявлення про сучасні технології соціального управління та 

організаційні процеси; 

КЗН.02 

базові уявлення про засобі запобігання ризиків у професійній 

діяльності 

КЗН.03 

базові уявлення про інструменти правового захисту організацій і 

громадян; 

КЗН.04 

базові уявлення та розуміння соціально-психологічних процесів у 

суспільстві, колективі 

КЗН.05 

базові уявлення про логіку й методологію наукового пізнання, сучасні 

методи наукового дослідження; 

КЗН.06 

базові знання у сфері інформатики й сучасних інформаційних КЗН.07 
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Компетентності 
Шифр 

компетентності 

технологій; навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних; 

базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін і професійної діяльності; 

КЗН.08  

Інструментальні КІ 

здатність до письмової й усної комунікації професійного спрямування 

державною та іноземною мовами; 

КІ.01 

здатність застосувати у процесі діяльності офісної і комп'ютерної 

техніки; 

КІ.02 

навички управління діловою інформацією; КІ.03 

навички виконання дослідницьких завдань; КІ.04 

ФАХОВІ (предметно-спеціальні) КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Фахові загальні КФЗ 

здатність орієнтуватися у сучасних проблемах світової цивілізації, 

розуміти місце України в світі, системі міжнародного та 

європейського співтовариства; 

КФЗ.01 

здатність засвоювати сучасні знання, розуміння та навички в сфері 

професійної діяльності; 

КФЗ.02 

здатність впроваджувати ефективні соціальні та політичні технології  

у питаннях здійснення політичної діяльності як на рівні окремих 

суб’єктів та інститутів, так і на державному рівні; 

КФЗ.03 

здатність до розуміння системних закономірностей розвитку 

міжнародних і внутрішньополітичних відносин, механізмів і засобів 

взаємодії різноманітних суб’єктів політики, діяльності політичних 

інститутів; 

КФЗ.04 

здатність використання логіки і методології наукового пізнання, 

історії світової та вітчизняної політичної думки у визначенні власних 

світоглядних і наукових позицій; 

КФЗ.05 

здатність організовувати науково-дослідний процес, вести науковий 

пошук, продукувати інноваційні знання, творчо розвивати політичну 

теорію, збагачуючи політичну науку новими розробками та 

висновками; 

КФЗ.06 

здатність до володіння сучасними знаннями, методами, інструментами 

щодо формування, підтримки та удосконалення системи соціального і 

політичного управління як на рівні окремих структур і організацій, так 

і на державному рівні; 

КФЗ.07 

здатність до прогнозування і планування політичних процесів, 

напрямів розвитку політичних інститутів, власної професійної 

КФЗ.08 
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Компетентності 
Шифр 

компетентності 

діяльності; 

здатність застосовувати інноваційні підходи щодо організації 

взаємовідносин суб’єктів політики, державних і громадських установ, 

колективів; 

КФЗ.09 

здатність виконувати контрольно-аналітичні функції в процесі 

професійної діяльності; 

КФЗ.10 

здатність реалізовувати мету і завдання навчального і виховного 

процесу у ВНЗ та інших освітніх установах; 

КФЗ.11 

здатність визначати й реалізовувати правові засади використання та 

захисту інтелектуальної власності; 

КФЗ.12 

здатність організовувати роботу відповідно до вимог цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності й охорони праці; 

КФЗ.13 

здатність організовувати і підтримувати конструктивні стосунки в 

організації, колективі; 

КФЗ.14 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички в учбово-методичному забезпеченні викладацької 

діяльності. 

КФЗ.15 

Фахові спеціальні КФС 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички у процесі регулювання політичних відносин на 

корпоративному, національному, міжнародному та глобальному 

рівнях; 

КФС.01 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички у питаннях організації процесу ефективної 

взаємодії політичних суб’єктів корпоративного, національного та 

міжнародного рівнів на основі нормативно-правового 

регламентування; 

КФС.02 

здатність використовувати навички збору, теоретичного аналізу і 

узагальнення поточної соціально-політичної інформації, у тому 

рахунку за допомогою електронних засобів і систем; 

КФС.03 

здатність оцінювати ефективність діяльності установ державної влади, 

окремих напрямків їх діяльності, визначати шляхи її вдосконалення; 

КФС.04 

здатність проводити політичний аналіз і оцінку тенденцій розвитку 

певних політичних процесів, розкладу політичних сил в конкретній 

ситуації;-  

КФС.05 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички для розробки і впровадження сучасних видів і 

прийомів політичного маркетингу; 

КФС.06 

здатність використовувати професійно профільовані знання й КФС.07 



10 

 

Компетентності 
Шифр 

компетентності 

практичні навички для розробки концепцій, програм, проектів, планів 

діяльності державних установ, політичних організацій, науково-

дослідних колективів з урахуванням їх корпоративних завдань; 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички для проведення науково-пошукових робіт з 

використанням науково-понятійного апарату, наукових підходів і 

методів, умінь і навичок аналітичної роботи з виходом на конкретні 

висновки, пропозиції та практичні рекомендації щодо вдосконалення 

діяльності владних структур, державної політики національного і 

регіонального розвитку; 

КФС.08 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички у сфері політичної комунікації та інформаційної 

діяльності, забезпечення зв’язків державно-політичних структур із 

громадськістю; 

КФС.09 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички для управління сферою соціально-економічних 

відносин і надання cоціальних послуг; 

КФС.10 

здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички контрольно-аналітичних функції щодо діяльності 

установ, організації, професійних колективів; 

КФС.11 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розробки концепцій, програм, проектів, планів 

щодо організації навчально-виховного процесу; 

КФС.12 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички у процесі політико-просвітницької та 

інформаційно-комунікативної діяльності; 

КФС.13 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички у процесі консультативної та методичної допомоги 

державним установам, політичним і громадським організаціям; 

КФС.14 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички в учбово-методичному забезпеченні викладацької 

діяльності. 

КФС.15 
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Таблиця 2. Результати навчання, загальні та фахові компетентності випускників ОНУ імені І.І. Мечникова за 

спеціальністю «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

Компетентності  соціально – 

особистісні: 
КСО 

 

– розуміння та сприйняття етичних 

норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи 

біоетики); 
КСО.01 

здійснювати організаційне забезпечення ефективної взаємодії підрозділів і виконавців у 

сфері професійної діяльності, в установах та організаціях; 

в умовах професійної або соціально-виробничої діяльності на основі навичок 

комунікативної культури, самоаналізу, етичних норм та спостереження за процесами у 

колективі уміти передбачати гострі конфліктні ситуації  з метою їх запобігання та 

координації колективної взаємодії; 
– розуміння необхідності та дотримання 
норм здорового способу життя; 

 

 

 

КСО.02 

у ході навчального процесу враховувати і здійснювати заходи щодо дотримання принципів 
ергономіки, санітарно-гігієничних норм та правил. 

організовувати діяльність установи, професійного колективу з урахуванням ергономіки, вимог 

цивільного захисту і охорони праці в галузі; 

на основі правових знань і моніторингу умов професійної діяльності розробляти і впроваджувати 

сучасні технології охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах, організаціях, 

колективах; 

– здатність розуміння моделей 

поведінки, мотивів, потреб; 
КСО.03 

 

 

формувати методологію діагностики виникнення конфліктів і кризових ситуацій у політичній 
сфері, в установах та організаціях; 

виявляти та аналізувати симптоми політичних конфліктів і кризових ситуацій у міжнародних та 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

формувати систему запобіжних заходів щодо можливих  конфліктів і кризових ситуацій 
внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

– здатність до критики і самокритики; КСО.04 на основі критичного засвоєння світової та вітчизняної політичної науки виробляти та 

обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, концепції; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

 

 

на основі аналізу навчально-виховного процесу і самоаналізу результатів власної педагогічної 

діяльності забезпечувати реалізацію пізнавальної функції навчання; 

на основі самостійного пошуку і самоспостереження уміти критично аналізувати, відбирати, 

засвоювати та використовувати наукові й культурні досягнення і сучасні методи пізнання, 
володіти ними для вирішення завдань професійної та побутової діяльності; 

– креативність, здатність до системного 

мислення; 

КСО.05 

у процесі викладання суспільно-політичних дисциплін вміти обґрунтовувати власну педагогічну 

діяльність як систему, розробляти авторські освітні проекти; 

брати участь у формуванні інноваційного потенціалу щодо розробки і реалізації стратегічних 

управлінських рішень державних установ, політичних і громадських організацій, колективів. 

на основі знань системних законів забезпечувати оптимальний розподіл повноважень і 

відповідальності в структурі підрозділів, координацію їх діяльності; 

на основі системного розуміння сучасних міжнародних відносин і проблем інноваційного 

розвитку забезпечувати розробку і впровадження заходів щодо міжнародного співробітництва та 

обміну досвідом відповідних державних установ, організацій, професійних колективів; 

на основі фундаментальних знань системної динаміки забезпечувати вибір політичною 
структурою/організацією оптимальних стратегій  діяльності та ціледосягнення; 

з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності установи, організації, 

контролювати їх функціональні параметри; 

- адаптивність і комунікабельність 
у процесі спілкування; 

 

 
КСО.06 

 

 
 

 

 

 
 

 

на основі володіння інноваційними стратегіями і тактиками навчання, навичками нестандартного 
мислення, виявляти здатність адаптуватися до змін змісту і умов професійної освітньої діяльності; 

на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи специфіку конкретного 

об’єкту управління уміти підтримувати конструктивні стосунки в організації, колективі; 

на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 
уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо соціально-психологічного клімату 

в навчальних колективах; 

– наполегливість у досягненні мети; КСО.07 на основі самостійного пошуку і самоспостереження уміти критично аналізувати, відбирати, 
засвоювати та використовувати наукові й культурні досягнення і сучасні методи пізнання, 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

 володіти ними для вирішення завдань професійної та побутової діяльності; 

 

розробляти, обґрунтовувати, приймати участь в реалізації необхідних організаційних змін в 

установах і організаціях у відповідності до стратегічних цілей і завдань; 

у складі установи, організації, педагогічного/дослідницького колективу і на основі сучасних знань 
щодо оптимізації праці уміти організувати ефективне використання ресурсів і часу   для 

виконання професійних завдань; 

у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної кваліфікації фахівців з 
соціально-політичних дисциплін надавати/отримувати знання щодо сучасних досягнень у сфері 

соціально-політичних наук, методології, методів та процедур політологічних досліджень; 

у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної кваліфікації фахівців з 

соціально-політичних дисциплін надавати/отримувати знання та навички щодо сучасних методів 
та технологій навчального процесу; 

– турбота про високий рівень якості 

виконуваної роботи; 

 
 

 

 
 

 

 

 

КСО.08 

розробляти плани підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері соціально-

політичних наук, здійснювати постійне вдосконалення власної професійної кваліфікації; 

у складі дослідницького колективу і на основі знань про основні принципи науково-дослідницької 
діяльності уміти організувати оптимальні умови досягнення її результатів; 

обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, організовувати заходи по їх 

виконанню; 

у межах своєї професійної діяльності і в обсязі посадових обов’язків уміти на основі нормативних 
вимог і критеріїв здійснювати контроль за процесами використання ресурсів та досягнення 

поставлених цілей; 

- толерантність; 

 

 

КСО.09 в умовах професійної або соціально-виробничої діяльності на основі навичок комунікативної 

культури, самоаналізу, етичних норм та спостереження за процесами у колективі уміти 

передбачати гострі конфліктні ситуації  з метою їх запобігання та координації колективної 

взаємодії; 

на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи специфіку конкретного 

об’єкту управління уміти підтримувати конструктивні стосунки в організації, колективі; 

на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

- екологічна грамотність; КСО.10 організація діяльності установи, професійного колективу з урахуванням ергономіки, вимог 

цивільного захисту і охорони праці в галузі; 

у ході навчального процесу враховувати і здійснювати заходи щодо дотримання принципів 

ергономіки, санітарно-гігієнічних норм та правил; 

-розуміння соціальних процесів у 

державі; 

КСО.11 на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій уміти здійснювати 

аналіз поточних явищ і процесів  політичного життя країни/регіону/міжнародного середовища, 

формувати власні погляди на явища, події, процеси; 

 на основі розуміння причинно-наслідкових зв’зків, умов і тенденцій розвитку моделювати певні 

об’єкти політичної реальності заради визначення або уточнення їх характеристик та 

раціоналізації засобів впливу на них з боку суб’єктів управління; 

 в умовах професійної діяльності на основі формування цілісного уявлення про процеси і явища 

соціально-політичного життя складати прогнози їх розвитку з метою передбачення і 

попередження негативних соціальних наслідків; 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  подальший розвиток 

політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 

Загально-наукові компетентності: КЗН  

- базові знання філософії, історії, 

економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати 

в професійній і соціальній діяльності; 

КЗН.01 на основі знань історії власної науки, світової політичної думки виявляти і обґрунтовувати власні 
світоглядні та наукові позиції; 

на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій уміти здійснювати 

аналіз поточних явищ і процесів  політичного життя країни/регіону/міжнародного середовища, 

формувати власні погляди на явища, події, процеси; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

 на основі розуміння причинно-наслідкових зв’язків політичних явищ і процесів уміти 

моделювати певні об’єкти політичної реальності заради визначення або уточнення їх 

характеристик та раціоналізації засобів впливу на них з боку суб’єктів управління; 

у складі груп фахівців або самостійно, за допомогою сучасних методик визначати тенденції 

розвитку сучасних економічних і соціально-політичних процесів та перспективні вектори 

діяльності політичної організації, державної установи, професійного колективу; 

- базові уявлення про сучасні 

технології соціального управління та 

організаційні процеси; 

КЗН.02 у складі груп фахівців або самостійно на основі знань і практичних навичок уміти управляти 

політичними процесами; 

 відповідно до мети і функцій суб’єктів управління на основі знань основ управлінської культури 

забезпечувати їх стале функціонування і оптимальний розвиток; 

на основі знань системних законів забезпечувати оптимальний розподіл повноважень і 

відповідальності в структурі підрозділів, координацію їх діяльності; 

на основі фундаментальних знань системної динаміки забезпечувати вибір політичною 

структурою, організацією оптимальних стратегій діяльності та ціледосягнення; 

на основі знань сучасних принципів організаційної культури розробляти і впроваджувати 

інноваційні технології та механізми управління в політичних організаціях, установах; 

 на основі знань сучасного політичного маркетингу розробляти і впроваджувати нормативно-

обгрунтовані технології політичних процесів на підтримку діяльності державної установи, 

політичної організації, недержавних суб’єктів політичного життя; 

 на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 

уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

   у залежності від виду професійної діяльності розробляти і впроваджувати сучасні технології 

пошуку, обробки, зберігання, обміну та використання інформації, формувати бази даних; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

 на основі правових знань і моніторингу умов професійної діяльності розробляти і впроваджувати 

сучасні технології охорони праці та безпеки життєдіяльності в установі, організації, підрозділі; 

- базові уявлення про засобі 

запобігання ризиків у професійній 

діяльності 

КЗН.03 в умовах професійної діяльності на основі формування цілісного уявлення про процеси і явища 

соціально-політичного життя складати прогнози їх розвитку з метою передбачення і 

попередження негативних соціальних наслідків; 

формувати методологію діагностики виникнення конфліктів і кризових ситуацій у політичній 

сфері, в установах та організаціях; 

виявляти та аналізувати симптоми політичних конфліктів і кризових ситуацій у міжнародних та 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

формувати систему запобіжних заходів щодо можливих  конфліктів і кризових ситуацій 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях. 

організовувати діяльності установи, професійного колективу з урахуванням ергономіки, вимог 

цивільного захисту і охорони праці; 

-базові уявлення про інструменти 

правового захисту організацій і 

громадян; 

КЗН.04 у складі педагогічного колективу, на основі нормативних документів і європейського 

законодавства забезпечувати наближення навчального процесу до стандартів та вимог Болонської 

системи; 

з урахуванням глобальних тенденцій і на основі правових норм здійснювати управління політико-

інформаційними процесами, надавати новини і матеріали для ЗМІ; 

на основі міжнародних і вітчизняних правових документів контролювати захист інтелектуальної 

власності; 

на основі правових знань і моніторингу умов професійної діяльності розробляти і впроваджувати 

сучасні технології охорони праці та безпеки життєдіяльності в установі, організації, підрозділі; 

- базові уявлення та розуміння 

соціально-психологічних процесів у 

КЗН.05 на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи специфіку конкретного 

об’єкту управління уміти підтримувати конструктивні стосунки в організації, колективі; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

суспільстві, колективі  на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 

уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо соціально-психологічного клімату 

в навчальних колективах; 

- базові уявлення про логіку й 

методологію наукового пізнання, 

сучасні методи наукового дослідження; 

 

КЗН.06 

 

у складі групи фахівців або самостійно, розробляти методологію соціально-політичних 

досліджень, використовувати сучасні принципи і методи, робити обґрунтовані теоретичні й 

практичні висновки; 

на основі розуміння причинно-наслідкових зв’язків, умов і тенденцій розвитку уміти моделювати 

певні об’єкти політичної реальності заради визначення або уточнення їх характеристик та 

раціоналізації засобів впливу на них з боку суб’єктів управління; 

у складі організацій та дослідницьких груп визначати напрями та форми проведення науково-

дослідних робіт щодо соціально-політичних процесів, організовувати їх ресурсне забезпечення; 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і завдання дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й 

практичні висновки; 

 у складі групи фахівців або самостійно, використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвід 

методологічного забезпечення цільових досліджень уміти розробляти систему методів наукового 

дослідження, його стандартні й спеціальні процедури; 

у складі дослідницького колективу і на основі знань про основні принципи науково-

дослідницької діяльності уміти організувати оптимальні умови досягнення її результатів; 

обирати ефективні стратегії і методів емпіричних досліджень, розробляти й організовувати 

заходи по їх виконанню; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

- базові знання у сфері 

інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання 

програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння 

створювати бази даних; 

КЗН.07 на основі аналізу емпіричної інформації  проводити дослідження суспільної думки щодо 

політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів, створювати 

електронні бази даних; 

у залежності від виду професійної діяльності розробляти і впроваджувати сучасні технології 

пошуку, обробки, зберігання, обміну та використання інформації; 

застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних методів та електронних 

навчально-інформаційних ресурсів; 

- базові знання фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін і 

професійної діяльності; 

 

 

 

 

 

 

КЗН.08 

 

 

 

 

на основі знань історії політичної науки, світової політичної думки виявляти і обґрунтовувати 

власні світоглядні та наукові позиції;  

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і завдання дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й 

практичні висновки; 

на основі фундаментальних знань системної динаміки забезпечувати вибір політичною 

структурою/організацією оптимальних стратегій  діяльності та ціледосягнення; 

з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності установи, організації, 

контролювати їх функціональні параметри; 

володіння методикою викладання згідно з сучасними досягненнями педагогічної науки; 

Інструментальні компетенції КІ  

-здатність до письмової й усної 

комунікації професійного спрямування 

державною та іноземною мовами; 

КІ.01 в умовах професійної діяльності формулювати в усній чи письмовій формі свої думки державною 

мовою, користуватися професійною лексикою, підвищувати власну мовну культуру; 

в умовах професійної діяльності на основі знань іноземних мов і відповідної лексики уміти 

спілкуватися, вести бесіди, складати ділові папери; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

в умовах професійної діяльності здійснювати письмовий і/або автоматизований (комп’ютерний) 

переклад з іноземної мови на українську і навпаки, редагувати тексти; 

-здатність застосувати у процесі 

діяльності офісної і комп'ютерної 

техніки; 

КІ.02 використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали державних структур і громадських 

організацій, письмові та електронні джерела, уміти збирати й обробляти інформацію, робити 

статистичний аналіз, створювати бази даних; 

у залежності від виду професійної діяльності (наукова, педагогічна, громадсько-політична, 

державна служба тощо) розробляти і впроваджувати сучасні технології пошуку, обробки, 

зберігання, обміну та використання інформації; 

застосовувати у процесі діяльності офісну та комп’ютерну техніку; 

-навички управління діловою 

інформацією; 

КІ.03 у складі служб та підрозділів органів державної виконавчої  влади та місцевого самоврядування 

вміти складати опис посадових обов’язків, здійснювати контроль за дотриманням правил 

державної служби; 

в умовах професійної діяльності на основі нормативних вимог і знань щодо сучасного 

діловодства уміти складати і правильно оформляти ділову документацію; 

-навички виконання дослідницьких 

завдань;  

КІ.04 у складі групи фахівців або самостійно, розробляти методологію соціально-політичних 

досліджень, використовувати сучасні принципи і методи, робити обґрунтовані теоретичні й 

практичні висновки; 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і завдання дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й 

практичні висновки; 

 у складі групи фахівців або самостійно, використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвід 

методологічного забезпечення цільових досліджень уміти розробляти систему методів наукового 

дослідження, його стандартні й спеціальні процедури; 

у складі дослідницьких груп або самостійно визначати мету емпіричного соціологічного 

дослідження; залежно від визначеної мети обирати адекватну їй технологію соціологічного 

дослідження; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

у складі дослідницького колективу і на основі знань про основні принципи науково-

дослідницької діяльності уміти організувати оптимальні умови досягнення її результаті;. 

обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, організовувати заходи по їх 

виконанню; 

ФАХОВІ (предметно-спеціальні) 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  

  

Фахові загальні: КФЗ  

-базові уявлення про закономірності 

розвитку міжнародних і 

внутрішньополітичних відносин, 

механізмів і засобів взаємодії 

різноманітних суб’єктів політики, 

діяльності політичних інститутів; 

КФЗ.01 на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни розташування сил у політичному 

полі та можливі події внутрішнього і міжнародного життя; 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  подальший розвиток 

політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 

на основі системного розуміння сучасних міжнародних відносин і проблем інноваційного 

розвитку забезпечувати розробку і впровадження заходів щодо міжнародного співробітництва та 

обміну досвідом відповідних державних установ, організацій, професійних колективів; 

з урахуванням глобальних тенденцій і на основі правових норм здійснювати управління політико-

інформаційними процесами, надавати новини і матеріали для ЗМІ; 

здатність засвоювати сучасні знання, 

розуміння та навички в сфері 

професійної діяльності; 

КФЗ.02 на основі володіння інноваційними стратегіями і тактиками навчання, навичками нестандартного 

мислення, виявляти здатність адаптуватися до змін змісту і умов професійної освітньої 

діяльності; 

на основі самостійного пошуку і самоспостереження уміти критично аналізувати, відбирати, 

засвоювати та використовувати наукові й культурні досягнення і сучасні методи пізнання, 

володіти ними для вирішення завдань професійної та побутової діяльності; 

у процесі професійної діяльності постійно здійснювати додаткову підготовку з певних дисциплін, 

брати участь у роботі курсів з підвищення кваліфікації; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

  розробляти плани підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері соціально-

політичних наук, здійснювати постійне вдосконалення власної професійної кваліфікації; 

у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної кваліфікації фахівців з 

соціально-політичних дисциплін надавати/отримувати знання щодо сучасних досягнень у сфері 

соціально-політичних наук, методології, методів та процедур політологічних досліджень; 

у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної кваліфікації фахівців з 

соціально-політичних дисциплін надавати/отримувати знання та навички щодо сучасних методів 

та технологій навчального процесу; 

-здатність впроваджувати ефективні 

соціальні та політичні технології  у 

питаннях здійснення політичної 

діяльності як на рівні окремих суб’єктів 

та інститутів, так і на державному рівні; 

КФЗ.03  у складі груп фахівців або самостійно, відповідно і на основі  даних політико-маркетингового 

дослідження розробляти ефективні технології політичних компаній та інших конвенційних 

політичних заходів; 

 у складі відповідних груп, з урахуванням етичних і правових норм уміти організовувати виборчі 

компанії, рекламні акції, зустрічі з громадськістю; 

 у складі груп фахівців або самостійно та на основі знань і практичних навичок уміти управляти 

політичними процесами (електоральними процесами, політичними конфліктами, переговорами 

тощо); 

на основі знань сучасного політичного маркетингу розробляти і впроваджувати нормативно-

обґрунтовані технології політичних процесів (PR-технології, рекламні, електоральні, іміджеві 

тощо) на підтримку діяльності відповідного органу державної влади, політичної організації, 

недержавних суб’єктів політичного життя; 

на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 

уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 
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-здатність до розуміння системних 

закономірностей розвитку міжнародних 

і внутрішньополітичних відносин, 

механізмів і засобів взаємодії 

різноманітних суб’єктів політики, 

діяльності політичних інститутів; 

КФЗ.04 у складі груп фахівців або самостійно визначати тенденції розвитку сучасних економічних і 

соціально-політичних процесів та перспективні вектори діяльності політичної організації, 

державної установи, професійного колективу; 

розробляти тактичні та оперативні плани діяльності державних і громадських структур і 

організацій, дослідницьких колективів у сфері внутрішньо державного і міжнародного 

співробітництва; 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  подальший розвиток 

політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 

з урахуванням глобальних тенденцій і на основі правових норм здійснювати управління політико-

інформаційними процесами, надавати новини і матеріали для ЗМІ; 

-здатність використання логіки і 

методології наукового пізнання, історії 

світової та вітчизняної політичної думки 

у визначенні власних світоглядних і 

наукових позицій; 

КФЗ.05 на основі знань історії політичної науки, світової політичної думки виявляти і обґрунтовувати 

власні світоглядні та наукові позиції; 

на основі самостійного пошуку і самоспостереження уміти критично аналізувати, відбирати, 

засвоювати та використовувати наукові й культурні досягнення і сучасні методи пізнання, 

володіти ними для вирішення завдань професійної та побутової діяльності; 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і завдання дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й 

практичні висновки; 

- здатність організовувати 

науково-дослідний процес, вести 

науковий пошук, продукувати 

інноваційні знання, творчо розвивати 

політичну теорію, збагачуючи політичну 

науку новими розробками та 

КФЗ.06 на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій уміти здійснювати 

аналіз поточних явищ, процесів й тенденцій політичного життя країни/регіону/міжнародного 

середовища, формувати власні погляди на явища, події, процеси; 

у складі групи фахівців або самостійно, розробляти методологію соціально-політичних 

досліджень, використовувати сучасні принципи і методи, робити обґрунтовані теоретичні й 

практичні висновки; 
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висновками; на основі аналізу емпіричної інформації  проводити дослідження суспільної думки щодо 

політичних, економічних і соціальних подій на підтримку політики національного і регіонального 

розвитку; 

на основі критичного засвоєння досягнень світової та вітчизняної політичної науки виробляти та 

обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, концепції; 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і завдання дослідження, 

визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й 

практичні висновки; 

у складі дослідницького колективу і на основі знань про основні принципи науково-

дослідницької діяльності уміти організувати оптимальні умови досягнення її результатів. 

обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, організовувати заходи по їх 

виконанню; 

здатність до володіння сучасними 

знаннями, методами, інструментами 

щодо формування, підтримки та 

удосконалення системи соціального і 

політичного управління як на рівні 

окремих структур і організацій, так і на 

державному рівні; 

КФЗ.07 на основі розуміння причинно-наслідкових зв’язків, умов і тенденцій розвитку уміти моделювати 

певні об’єкти політичної реальності заради визначення або уточнення їх характеристик та 

раціоналізації засобів впливу на них з боку суб’єктів управління; 

на основі нормативно-правового регламентування розробляти, обґрунтовувати, приймати участь 

в реалізації необхідних організаційних змін в установах і організаціях у відповідності до 

корпоративних цілей і завдань; 

на основі знань вітчизняного законодавства і продуктивного зарубіжного досвіду здійснювати 

заходи щодо представництва інтересів суспільних груп, громадсько-політичних організацій, 

професійних колективів у відносинах з державними органами, поширювати інформацію з 

суспільно значущих проблемних питань у ЗМІ; 

відповідно до мети і функцій  суб’єктів управління, на основі  знань основних принципів сучасної 

управлінської культури уміти забезпечувати їх стале функціонування і оптимальний розвиток; 
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  на основі знань системних законів забезпечувати оптимальний розподіл повноважень і 

відповідальності в структурі підрозділів, координацію їх діяльності; 

у складі управління органу державної влади виконавчої влади та місцевого самоврядування 

приймати участь у здійсненні  досліджень і розробок, а також пов’язаних з цим коштів, для 

сприяння політиці регіонального розвитку; 

створювати працівникам установ, організацій, підрозділів сприятливі умови для навчання та 

підвищення своєї кваліфікації; 

на основі фундаментальних знань системної динаміки забезпечувати вибір політичною 

структурою/організацією оптимальних стратегій  діяльності та ціле досягнення; 

- здатність до прогнозування і 

планування політичних процесів, 

напрямів розвитку політичних 

інститутів, власної професійної 

діяльності;  

КФЗ.08 розробляти плани підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері соціально-

політичних наук, здійснювати постійне вдосконалення власної професійної кваліфікації; 

у складі груп фахівців або самостійно визначати тенденції розвитку сучасних економічних і 

соціально-політичних процесів та перспективні вектори діяльності політичної організації, 

державної установи, професійного колективу; 

розробляти тактичні та оперативні плани діяльності державних і громадських структур і 

організацій, дослідницьких колективів у сфері внутрішньо державного і міжнародного 

співробітництва; 

брати участь у формуванні інноваційного потенціалу щодо розробки і реалізації стратегічних 

управлінських рішень державних установ, політичних і громадських організацій, професійних 

колективів; 

у складі служб економічного та соціального планування апарату місцевої державної адміністрації 

та органів місцевого самоврядування розробляти напрямки і завдання соціально-економічного 

розвитку селища, міста, регіону, кадрову політику; 

в умовах професійної діяльності на основі цілісного уявлення про процеси і явища соціально-

політичного життя складати прогнози їх розвитку з метою передбачення і попередження 

негативних соціальних наслідків; 
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  на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни  розташування сил у політичному 

полі та можливі події внутрішнього і міжнародного політичного життя; 

виявляти та аналізувати симптоми політичних конфліктів і кризових ситуацій у міжнародних та 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

у складі управління органу державної влади виконавчої влади та місцевого самоврядування 

приймати участь у здійсненні  досліджень і розробок, а також пов’язаних з цим коштів, для 

сприяння політиці регіонального розвитку; 

-здатність застосовувати інноваційні 

підходи щодо організації 

взаємовідносин суб’єктів політики, 

державних і громадських установ, 

колективів; 

КФЗ.09 на основі володіння, інноваційними стратегіями і тактиками навчання, навичками нестандартного 

мислення виявляти здатність адаптуватися до змін змісту і умов професійної освітньої діяльності; 

у складі груп фахівців або самостійно, відповідно і на основі  даних політико-маркетингового 

дослідження розробляти ефективні технології політичних компаній та інших конвенційних 

політичних заходів; 

брати участь у формуванні інноваційного потенціалу щодо розробки і реалізації стратегічних 

управлінських рішень державних установ, політичних і громадських організацій, професійних 

колективів; 

на основі нормативно-правового регламентування розробляти, обґрунтовувати, приймати участь 

в реалізації необхідних організаційних змін в установах і організаціях у відповідності до 

корпоративних цілей і завдань; 

у відповідності до суб’єктів політичної взаємодії та проблем, які вони вирішують, уміти 

організувати переговори й зустрічі між ними, надавати консультації щодо їх ефективної 

співпраці; 

на основі знань вітчизняного законодавства і продуктивного зарубіжного досвіду здійснювати 

заходи щодо представництва інтересів суспільних груп, громадсько-політичних організацій, 

професійних колективів у відносинах з державними органами, поширювати інформацію з 

суспільно значущих проблемних питань у ЗМІ; 
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у складі управління органу державної влади виконавчої влади та місцевого самоврядування 

приймати участь у здійсненні ефективної політики щодо громадських відносин, забезпеченні 

зв’язків з громадськістю; 

на основі системного розуміння сучасних міжнародних відносин і проблем інноваційного 

розвитку забезпечувати розробку і впровадження заходів щодо міжнародного співробітництва та 

обміну досвідом відповідних державних установ, організацій, професійних колективів; 

на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи специфіку конкретного 

об’єкту управління уміти підтримувати конструктивні стосунки в організації, колективі, групі; 

використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо соціально-психологічного клімату 

в навчальних колективах; 

розробка і використання кейс-методів, ділових ігор, відтворення реальних професійних ситуацій 

та інших інноваційних технологій навчання з метою формування у студентів практичних фахових 

навичок; 

- здатність виконувати 

контрольно-аналітичні функції в процесі 

професійної діяльності; 

КФЗ.10 з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності установи, організації, 

контролювати їх функціональні параметри; 

в умовах педагогічно-виховної діяльності уміти застосовувати сучасні методи контролю і 

діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня знань студентів/учнів, навчального процесу в 

цілому; 

використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо соціально-психологічного клімату 

в навчальних колективах; 

-здатність реалізовувати мету і завдання 

навчального і виховного процесу у ВНЗ 

та інших освітніх установах; 

КФЗ.11 на основі спеціальної наукової, практичної і психолого-педагогічної підготовки здійснювати 

освітню діяльність у навчальних закладах ІІІ-ІУ ступеня акредитації, її учбово-методичне 

забезпечення; 

 на основі аналізу навчально-виховного процесу і самоаналізу результатів власної педагогічної 

діяльності забезпечувати реалізацію пізнавальної функції навчання; 
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  у процесі викладання суспільно-політичних дисциплін вміти обґрунтовувати власну педагогічну 

діяльність як систему, розробляти авторські освітні проекти; 

у складі педагогічного колективу і на основі нормативних документів уміти налагодити 

ефективну навчальну роботу, організувати проведення педагогічних і виробничих практик 

студентів, систему виховних та поза аудиторних заходів; 

у складі педагогічного колективу, на основі нормативних документів і європейського 

законодавства забезпечувати наближення навчального процесу до стандартів та вимог Болонської 

системи; 

в умовах педагогічно-виховної діяльності уміти застосовувати сучасні методи контролю і 

діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня знань студентів/учнів, навчального процесу в 

цілому; 

  розробка і використання кейс-методів, ділових ігор, відтворення реальних професійних ситуацій 

та інших інноваційних технологій навчання з метою формування у студентів практичних фахових 

навичок; 

виховання у студентів системного мислення, навичок самостійної роботи та прийняття рішень з 

метою підготовки конкурентоспроможних фахівців; 

у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної кваліфікації фахівців з 

соціально-політичних дисциплін надавати/отримувати знання щодо сучасних досягнень у сфері 

соціально-політичних наук, методології, методів та процедур політологічних досліджень; 

-здатність визначати й реалізовувати 

правові засади використання та захисту 

інтелектуальної власності; 

КФЗ.12 на основі міжнародних і вітчизняних правових документів контролювати захист інтелектуальної 

власності; 

-здатність організовувати роботу 

відповідно до вимог цивільного захисту, 

КФЗ.13 здійснювати організаційне забезпечення ефективної і безпечної взаємодії підрозділів і виконавців 

в установах і організаціях, професійних колективах; 
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безпеки життєдіяльності й охорони 

праці; 

організовувати діяльність установи, професійного колективу з урахуванням ергономіки, вимог 

цивільного захисту і охорони праці в галузі; 

у ході навчального процесу враховувати і здійснювати заходи щодо дотримання принципів 

ергономіки, санітарно-гігієничних норм та правил; 

на основі правових знань і моніторингу умов професійної діяльності розробляти і впроваджувати 

сучасні технології охорони праці та безпеки життєдіяльності в установі, організації, підрозділі; 

-здатність організовувати і підтримувати 

конструктивні стосунки в організації, 

колективі; 

КФЗ.14 формувати систему запобіжних заходів щодо можливих  конфліктів і кризових ситуацій 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

в умовах професійної або соціально-виробничої діяльності на основі навичок комунікативної 

культури, самоаналізу, етичних норм та спостереження за процесами у колективі уміти 

передбачати гострі конфліктні ситуації  з метою їх запобігання та координації колективної 

взаємодії; 

на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи специфіку конкретного 

об’єкту управління уміти підтримувати конструктивні стосунки в організації, колективі, групі; 

на основі діагностики соціального середовища і з урахуванням специфіки професійної діяльності 

уміти розробляти й запроваджувати соціально-психологічні та комунікативні технології щодо 

підвищення ефективності роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

Фахові спеціальні: КФС  

-здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички у процесі регулювання 

політичних відносин на 

корпоративному, національному, 

міжнародному та глобальному рівнях; 

КФС.01 у складі груп фахівців або самостійно, відповідно і на основі  даних політико-маркетингового 

дослідження розробляти ефективні технології політичних компаній та інших конвенційних 

політичних заходів; 

у відповідності до суб’єктів політичної взаємодії та проблем, які вони намагаються вирішити, 

уміти організувати переговори й зустрічі між ними, надавати консультації щодо їх ефективної 

співпраці; 
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відповідно до мети і функцій  суб’єктів управління, на основі  знань основних принципів сучасної 

управлінської культури уміти забезпечувати їх стале функціонування і оптимальний розвиток; 

-здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички у питаннях організації процесу 

ефективної взаємодії політичних 

суб’єктів корпоративного, 

національного та міжнародного рівнів 

на основі нормативно-правового 

регламентування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФС.02 розробляти тактичні та оперативні плани діяльності державних і громадських структур і 

організацій, дослідницьких колективів у сфері внутрішньо державного і міжнародного 

співробітництва; 

 у складі груп фахівців або самостійно, відповідно і на основі  даних політико-маркетингового 

дослідження розробляти ефективні технології політичних компаній та інших конвенційних 

політичних заходів; 

на основі нормативно-правового регламентування розробляти, обґрунтовувати, приймати участь 

в реалізації необхідних організаційних змін в установах і організаціях у відповідності до 

корпоративних цілей і завдань; 

здійснювати організаційне забезпечення ефективної і безпечної взаємодії підрозділів і виконавців 

в установах і організаціях, професійних колективах; 

у складі відповідних груп, з урахуванням етичних і правових норм уміти організовувати виборчі 

компанії, рекламні акції, зустрічі з громадськістю;   

у відповідності до суб’єктів політичної взаємодії, проблем що вони намагаються вирішити, уміти 

організувати переговори й зустрічі між ними,надавати консультації для їх ефективної співпраці; 

на основі знань системних законів забезпечувати оптимальний розподіл повноважень і 

відповідальності в структурі підрозділів, координацію їх діяльності; 

на основі системного розуміння сучасних міжнародних відносин і проблем інноваційного 

розвитку забезпечувати розробку і впровадження заходів щодо міжнародного співробітництва та 

обміну досвідом відповідних державних установ, організацій, професійних колективів; 

з урахуванням глобальних тенденцій і на основі правових норм здійснювати управління політико-

інформаційними процесами, надавати новини і матеріали для ЗМІ; 
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у складі служб та підрозділів органів державної виконавчої  влади та місцевого самоврядування 

вміти складати опис посадових обов’язків, здійснювати контроль за дотриманням законодавства і 

правил державної служби; 

у межах своєї професійної діяльності і в обсязі посадових обов’язків уміти на основі нормативних 

вимог і критеріїв здійснювати контроль за процесами використання ресурсів та досягнення 

поставлених цілей; 

надання допомоги організованим трудовим колективам, професійним союзам, партіям, 

громадсько-політичним організаціям у відносинах з державними органами влади, лобіювання їх 

інтересів у межах законодавства; 

- здатність використовувати навички 

збору, теоретичного аналізу і 

узагальнення поточної інформації; 

 КФС.03 на основі аналізу емпіричної інформації  проводити дослідження суспільної думки щодо 

політичних, економічних і соціальних подій на підтримку політики національного і регіонального 

розвитку; 

у залежності від виду професійної діяльності розробляти і впроваджувати сучасні технології 

пошуку, обробки, зберігання, обміну та використання інформації, формувати бази даних; 

застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних методів та електронних 

навчально-інформаційних ресурсів; 

використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали державних структур і громадських 

організацій, письмові та електронні джерела, уміти збирати й обробляти інформацію, робити 

статистичний аналіз, створювати бази даних; 

-здатність оцінювати ефективність 

діяльності державних установ, 

напрямків їх діяльності, визначати 

КФС.04 формувати систему запобіжних заходів щодо можливих  конфліктів і кризових ситуацій 

внутрішньополітичних відносинах, в установах та організаціях; 

відповідно до мети і функцій  суб’єктів управління, на основі  знань основних принципів сучасної 

управлінської культури уміти забезпечувати їх стале функціонування і оптимальний розвиток; 
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шляхи її вдосконалення; на основі знань системних законів забезпечувати оптимальний розподіл повноважень і 

відповідальності в структурі підрозділів, координацію їх діяльності; 

у складі управління органу державної влади виконавчої влади та місцевого самоврядування 

приймати участь у здійсненні  досліджень і розробок, а також пов’язаних з цим коштів, для 

сприяння політиці регіонального розвитку; 

на основі фундаментальних знань системної динаміки забезпечувати вибір політичною 

структурою/організацією оптимальних стратегій  діяльності та ціле досягнення; 

здатність проводити політичний аналіз і 

оцінку тенденцій розвитку певних 

політичних процесів, розкладу 

політичних сил в конкретній ситуації; 

КФС.05  на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій уміти здійснювати 

аналіз поточних явищ, процесів й тенденцій політичного життя країни/регіону/міжнародного 

середовища, формувати власні погляди на явища, події, процеси; 

на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни  розташування сил у політичному 

полі та можливі події внутрішнього і міжнародного політичного життя; 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  подальший розвиток 

політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 

у складі відповідних груп, з урахуванням етичних і правових норм уміти організовувати виборчі 

компанії, рекламні акції, зустрічі з громадськістю; 

на основі знань вітчизняного законодавства і продуктивного зарубіжного досвіду здійснювати 

заходи щодо представництва інтересів суспільних груп, громадсько-політичних організацій, 

професійних колективів у відносинах з державними органами, поширювати інформацію з 

суспільно значущих проблемних питань у ЗМІ; 

У складі груп фахівців або самостійно та на основі знань і практичних навичок уміти управляти 

політичними процесами; 

на основі знань сучасного політичного маркетингу розробляти і впроваджувати нормативно-

обґрунтовані технології політичних процесів на підтримку діяльності відповідного органу 
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державної влади, політичної організації, недержавних суб’єктів політичного життя; 

- здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички для розробки і впровадження 

сучасних видів і прийомів політичного 

маркетингу; 

КФС.06 у складі груп фахівців або самостійно, відповідно і на основі  даних політико-маркетингового 

дослідження розробляти ефективні технології політичних компаній та інших конвенційних 
політичних заходів; 

на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни  розташування сил у політичному 

полі та можливі події внутрішнього і міжнародного політичного життя; 

у складі груп фахівців або самостійно визначати тенденції розвитку сучасних економічних і 

соціально-політичних процесів та перспективні вектори діяльності політичної організації, 

державної установи, професійного колективу; 

розробляти тактичні та оперативні плани діяльності державних і громадських структур і 

організацій, дослідницьких колективів у сфері внутрішньо державного і міжнародного 

співробітництва; 

брати участь у формуванні інноваційного потенціалу щодо розробки і реалізації стратегічних 

управлінських рішень державних установ, політичних і громадських організацій, професійних 

колективів; 

у складі служб економічного та соціального планування апарату місцевої державної адміністрації 

та органів місцевого самоврядування розробляти напрямки і завдання соціально-економічного 

розвитку селища, міста, регіону, кадрову політику; 

у складі управління органу державної влади та місцевого самоврядування приймати участь у 

здійсненні  досліджень і розробок для сприяння політиці регіонального розвитку; 

- здатність використовувати 

професійно профільовані знання й 

практичні навички для проведення 

науково-пошукових робіт з 

КФС.08 розробляти методологію соціально-політичних досліджень, використовувати сучасні принципи і 

методи, робити обґрунтовані теоретичні й практичні висновки; 

моделювати певні об’єкти політичної реальності заради визначення або уточнення їх 

характеристик та раціоналізації засобів впливу на них з боку суб’єктів управління; 
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використанням науково-понятійного 

апарату, наукових підходів і методів, 

умінь і навичок аналітичної роботи з 

виходом на конкретні висновки, 

пропозиції та практичні рекомендації 

щодо вдосконалення діяльності владних 

структур, державної політики 

національного і регіонального розвитку; 

проводити дослідження суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій на 

підтримку політики національного і регіонального розвитку; 

 виробляти та обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, концепції; 

 розробляти систему методів наукового дослідження, його стандартні й спеціальні процедури. 

складати прогнози політичного розвитку з метою передбачення і попередження їх негативних 

соціальних наслідків; 

у складі дослідницького колективу і на основі знань про основні принципи науково-

дослідницької діяльності уміти організувати оптимальні умови досягнення її результатів; 

обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, організовувати заходи по їх 

виконанню; 

-здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички у сфері політичної комунікації, 

забезпечення зв’язків державно-

політичних структур із громадськістю; 

КФС.09 проводити освітню й просвітницьку діяльність через інформаційні та культурні служби, які 

впливають на суспільну думку, в тому числі й за межами державних кордонів; 

здійснювати заходи щодо представництва інтересів суспільних груп, громадсько-політичних 

організацій, професійних колективів у відносинах з державними органами, поширювати 

інформацію з суспільно значущих проблемних питань у ЗМІ;  

 приймати участь у здійсненні ефективної політики щодо громадських відносин, забезпеченні 

зв’язків з громадськістю; 

здійснювати управління політико-інформаційними процесами, надавати новини і матеріали для 

ЗМІ; 

-здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички для управління сферою 

соціально-економічних відносин і 

надання cоціальних послуг; 

КФС.10 розробляти напрямки і завдання соціально-економічного розвитку селища, міста, регіону, кадрову 

політику; 

приймати участь у здійсненні  досліджень і розробок, а також пов’язаних з цим коштів, для 

сприяння політиці регіонального розвитку; 

надавати населенню громади та прилеглих районів послуги соціального характеру, консультації, 

допомогу біженцям; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

-здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні 

навички контрольно-аналітичних 

функції щодо діяльності установ, 

організації, професійних колективів; 

КФС.11 проводити комплексний аналіз діяльності установи, організації, контролювати їх функціональні 

параметри; 

складати опис посадових обов’язків, здійснювати контроль за дотриманням законодавства і 

правил державної служби; 

у межах своєї професійної діяльності і в обсязі посадових обов’язків уміти на основі нормативних 

вимог і критеріїв здійснювати контроль за процесами використання ресурсів та досягнення 

поставлених цілей; 

на основі міжнародних і вітчизняних правових документів контролювати захист інтелектуальної 

власності; 

застосовувати сучасні методи контролю і діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня знань 

студентів/учнів, навчального процесу в цілому; 

використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо соціально-психологічного клімату 

в навчальних колективах; 

-здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички для розробки концепцій, 

програм, проектів, планів щодо 

організації навчально-виховного 

процесу; 

КФС.12 забезпечувати реалізацію пізнавальної функції навчання; 

обґрунтовувати власну педагогічну діяльність як систему, розробляти авторські освітні проекти; 

уміти налагодити ефективну навчальну роботу, організувати проведення педагогічних і 

виробничих практик студентів, систему виховних та поза аудиторних заходів; 

застосовувати сучасні методи контролю і діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня знань 

студентів/учнів, навчального процесу в цілому; 

- здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички у процесі політико-

просвітницької та інформаційної 

діяльності; 

КФС.13 проводити освітню й просвітницьку діяльність через інформаційні та культурні служби, які 

впливають на суспільну думку, в тому числі й за межами державних кордонів; 

здійснювати заходи щодо представництва інтересів суспільних груп, громадсько-політичних 

організацій, професійних колективів у відносинах з державними органами, поширювати 

інформацію з суспільно значущих проблемних питань у ЗМІ; 
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Компетентність 
шифр 

комп 

Програмні  результати навчання (вміння та навички) 

- здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички у процесі 

консультативної та методичної 

допомоги державним установам, 

політичним і громадським організаціям; 

КФС.14 відповідно до мети і функцій суб’єктів управління, на основі основних принципів сучасної 

управлінської культури уміти забезпечувати їх стале функціонування і оптимальний розвиток; 

на основі аналізу та експертизи документів державних/громадських організацій та установ  

надавати їм консультативні послуги щодо прийняття оптимальних  рішень; 

надавати населенню громади та прилеглих районів послуги соціального характеру, консультації, 

допомогу біженцям; 

надання допомоги трудовим колективам, професійним союзам, партіям, громадсько-політичним 

організаціям у відносинах з державними органами влади, лобіювання їх інтересів у межах 

законодавства; 

-здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички в учбово-методичному 

забезпеченні викладацької діяльності. 

КФС.15 уміти налагодити ефективну навчальну роботу, організувати проведення педагогічних і 

виробничих практик студентів, систему виховних та поза аудиторних заходів; 

володіння методикою викладання згідно з сучасними досягненнями педагогічної науки; 

застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних методів та електронних 

навчально-інформаційних ресурсів; 

розробка і використання кейс-методів, ділових ігор, відтворення реальних професійних ситуацій, 

інших інноваційних технологій  для формування у студентів практичних фахових навичок; 

виховання у студентів системного мислення, навичок самостійної роботи та прийняття рішень з 

метою підготовки конкурентоспроможних фахівців. 
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Таблиця 3.  Зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 052 «Політологія»  та 

очікувані  результати навчання 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва змістового  

Модуля 

Шифр 

компетент-

ностей 

Очікувані результати навчання 

 

1 2 3 4 

 І. НОРМАТИВНІ  ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Дисципліни загальної підготовки  

Цивільний захист  КСО.10 

КФЗ 13 
Вміти організовувати діяльність установи, професійного колективу з 

урахуванням ергономіки, вимог цивільного захисту і охорони праці в 

галузі; 
на основі правових знань і моніторингу умов професійної діяльності 

розробляти і впроваджувати сучасні технології охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в установах, організаціях, колективах. 

Охорона праці в 

галузі 

 КСО.01 

КСО.10 

КФЗ.13 
КФС.02 

 

в умовах професійної або соціально-виробничої діяльності на основі 

навичок комунікативної культури, самоаналізу, етичних норм і 

спостереження за процесами у колективі уміти передбачати гострі 

конфліктні ситуації з метою їх запобігання й координації колективної 

взаємодії; 
враховувати і здійснювати заходи щодо дотримання принципів 

ергономіки, санітарно-гігієнічних норм та правил; 
в умовах професійної діяльності на основі формування цілісного 

уявлення про процеси і явища соціально-політичного життя складати 

прогнози їх розвитку з метою передбачення і попередження негативних 

соціальних наслідків; 
здійснювати забезпечення ефективної і безпечної взаємодії підрозділів і 

виконавців в установах і організаціях, професійних колективах; 
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1 2 3 4 

Політична 

психологія 

 

  
 

 

КСО.09 
КЗН.05 

КФЗ.14 

КФС.08 

на основі знань з соціальної та політичної психології та враховуючи 

специфіку конкретного об’єкту управління уміти підтримувати 

конструктивні стосунки в організації, колективі; 
професійної діяльності уміти розробляти й запроваджувати соціально-

психологічні та комунікативні технології щодо підвищення ефективності 

роботи колективу і створення оптимального психологічного клімату; 

  формувати систему запобіжних заходів щодо можливих  конфліктів і 

кризових ситуацій внутрішньополітичних відносинах, в установах та 

організаціях; 
проводити дослідження суспільної думки щодо політичних, економічних 

і соціальних подій на підтримку політики національного і регіонального 

розвитку; 

Методологія і 

логіка наукових 

досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження як засіб 
функціонування науки 

 
 

 

КСО.04 

КСО.07 
КСО.08 

КЗН.06 

КІ.04 

КФС.05 

на основі критичного засвоєння світової та вітчизняної політичної науки 

виробляти та обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, 

концепції; 
Логіка як умова й 

інструмент наукового 

дослідження 

на основі самостійного пошуку уміти критично аналізувати, відбирати, 

засвоювати та використовувати наукові й культурні досягнення і сучасні 

методи пізнання, володіти ними для вирішення завдань професійної та 

побутової діяльності; 
Наукове дослідження: 

аргументація, доведення, 

інтерпретація 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і 

завдання дослідження, визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і 

доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й практичні висновки; 

Методологія наукового 

дослідження 
у складі групи фахівців або самостійно, використовуючи зарубіжний та 

вітчизняний досвід методологічного забезпечення цільових досліджень 

уміти розробляти систему методів наукового дослідження, його 

стандартні й спеціальні процедури; 
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1 2 3 4 

 Методологія вибіркового 
кодування 

 обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, 

організовувати заходи по їх виконанню; 

 Побудова теорії з 

предмету дослідження, її 

пояснення й верифікація 

    з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій 

прогнозувати  подальший розвиток політичних інститутів, структур, 

політичної системи в цілому;   

Політична 

глобалістика 

 

 

 

Інституційний фактор 

глобального політичного 
процесу 

 

 

КСО.11 

КЗН.01 

КФС.05 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  

подальший розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи 

в цілому; 
Глобальні проблеми 
сучасності: 

інтерсоціальний аспект 

на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних 

тенденцій уміти здійснювати аналіз поточних явищ і процесів  

політичного життя країни/регіону/міжнародного середовища, формувати 

власні погляди на явища, події, процеси; 
на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни  

розташування сил у політичному полі та можливі події внутрішнього і 

міжнародного політичного життя; 

1.2. Дисципліни професійної підготовки 

Основи 

української 

політичної 

регіоналістики 

Теоретико-

методологічні засади 

дослідження проблем 

регіонального розвитку 

КФЗ.06 

КФЗ.07 

КФP.08 

КФС.10 

 

 

на основі аналізу емпіричної інформації  проводити дослідження 

суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій на 

підтримку політики національного і регіонального розвитку; 

Західні та центральні 

регіони України 

   у складі управління органу державної влади та місцевого 

самоврядування приймати участь у здійсненні  досліджень і розробок, а 

також пов’язаних з цим коштів, для сприяння політиці регіонального 

розвитку; 
Південні та Східні 

регіони України 

   у складі служб економічного та соціального планування апарату 

місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування 

розробляти напрямки і завдання соціально-економічного розвитку;  
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1 2 3 4 

     розробляти напрямки і завдання соціально-економічного розвитку 

селища, міста, регіону, кадрову політику. 

Політичні 

інститути та 

процеси в 

Україні 

Теоретико-

методологічні засади 

дослідження сучасних 

суспільних 

трансформацій. 

КСО.11 

КЗН.02 

КЗН.03 

КФЗ.08 

КФС.08 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  

подальший розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи 

в цілому. 
у складі груп фахівців або самостійно на основі знань і практичних 

навичок уміти управляти політичними процесами 

Інституційний вимір 

політичних 

трансформацій в 

Україні 

в умовах професійної діяльності на основі формування цілісного 

уявлення про процеси і явища соціально-політичного життя складати 

прогнози їх розвитку з метою передбачення і попередження негативних 

соціальних наслідків. 

    брати участь у формуванні інноваційного потенціалу щодо розробки і 

реалізації стратегічних управлінських рішень державних установ, 

політичних і громадських організацій, професійних колективів. 
моделювати певні об’єкти політичної реальності заради визначення або 

уточнення їх характеристик та раціоналізації засобів впливу на них з боку 

суб’єктів управління. 

Методика 

викладання 

політичних наук 

 КСО.06 

КЗН.04 

КЗН.08 

КФЗ.09 

КФЗ.10 

КФЗ.11 

на основі володіння інноваційними стратегіями і тактиками навчання, 

навичками нестандартного мислення, виявляти здатність адаптуватися до 

змін змісту і умов професійної освітньої діяльності; 
у складі педагогічного колективу, на основі нормативних документів і 

європейського законодавства забезпечувати наближення навчального 

процесу до стандартів та вимог Болонської системи; 
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  КФС12 володіти методикою викладання згідно з сучасними досягненнями 

педагогічної науки; 
   в умовах педагогічно-виховної діяльності уміти застосовувати сучасні 

методи контролю і діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня 

знань студентів/учнів, навчального процесу в цілому; 

на основі спеціальної наукової, практичної і психолого-педагогічної 

підготовки здійснювати освітню діяльність у навчальних закладах ІІІ-ІУ 

ступеня акредитації, її учбово-методичне забезпечення; 

      на основі аналізу навчально-виховного процесу і самоаналізу 

результатів власної педагогічної діяльності забезпечувати реалізацію 

пізнавальної функції навчання; 

   обґрунтовувати власну педагогічну діяльність як систему, розробляти 

авторські освітні проекти; 

Асистентська 

практика 

 КЗН.08 

КІ.01 

КФЗ.09 

КФЗ.10 

КФЗ.11 

КФС.12 

КФС.15 

 

   в умовах педагогічно-виховної діяльності уміти застосовувати сучасні 

методи контролю і діагностики поточної та підсумкової оцінки рівня 

знань студентів/учнів, навчального процесу в цілому; 

в умовах професійної діяльності формулювати в усній чи письмовій 

формі свої думки державною мовою, користуватися професійною 

лексикою, підвищувати власну мовну культуру; 

на основі спеціальної наукової, практичної і психолого-педагогічної 

підготовки здійснювати освітню діяльність у навчальних закладах ІІІ-ІУ 

ступеня акредитації, її учбово-методичне забезпечення; 

      на основі аналізу навчально-виховного процесу і самоаналізу 

результатів власної педагогічної діяльності забезпечувати реалізацію 

пізнавальної функції навчання; 

обґрунтовувати власну педагогічну діяльність як систему, розробляти 

авторські освітні проекти; 

      розробка і використання кейс-методів, ділових ігор, відтворення 

реальних професійних ситуацій, інших інноваційних технологій  для 

формування у студентів практичних фахових навичок; 
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       уміти налагодити ефективну навчальну роботу, організувати 

проведення педагогічних і виробничих практик студентів, систему 

виховних та поза аудиторних заходів; 

Філософія 

політики 

 Політична онтологія  КЗН.01 

КФЗ.02 

КФЗ.06 

КФС.05 

КФС.08 

на основі знань історії власної науки, світової політичної думки виявляти 

і обґрунтовувати власні світоглядні та наукові позиції; 

Політична праксеологія     у складі групи фахівців або самостійно, розробляти методологію 

соціально-політичних досліджень, використовувати сучасні принципи і 

методи, робити обґрунтовані теоретичні й практичні висновки; 

Політична антропологія на основі самостійного пошуку і самоспостереження уміти критично 

аналізувати, відбирати, засвоювати та використовувати наукові й 

культурні досягнення і сучасні методи пізнання, володіти ними для 

вирішення завдань професійної діяльності;   

Політична гносеологія     з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій 

прогнозувати  подальший розвиток політичних інститутів, структур, 

політичної системи в цілому; 

Політична аксіологія      моделювати певні об’єкти політичної реальності заради визначення 

або уточнення їх характеристик та раціоналізації засобів впливу на них з 

боку суб’єктів управління; 

Постмодерний 

політичний дискурс 

 

  cкладати прогнози політичного розвитку з метою передбачення і 

попередження їх негативних соціальних наслідків. 

Професійне та 

учбово-

методичне 

забезпечення 

викладацької 

діяльності у ВНЗ 

 КСО.04 

КСО.07 

КЗН.05 

КФС.02 

КФС.03 

КФС.12 

   на основі аналізу навчально-виховного процесу і самоаналізу 

результатів власної педагогічної діяльності забезпечувати реалізацію 

пізнавальної функції навчання; 

   у складі центрів додаткової підготовки і підвищення професійної 

кваліфікації фахівців з соціально-політичних дисциплін 

надавати/отримувати знання щодо сучасних досягнень у сфері соціально-

політичних наук, методології, методів та процедур політологічних 

досліджень; 
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      використовувати сучасні засоби діагностики і контролю щодо 

соціально-психологічного клімату в навчальних колективах; 

у межах своєї професійної діяльності і в обсязі посадових обов’язків 

уміти на основі нормативних вимог і критеріїв здійснювати контроль за 

процесами використання ресурсів та досягнення поставлених цілей; 

   уміти налагодити ефективну навчальну роботу, організувати 

проведення педагогічних і виробничих практик студентів, систему 

виховних та поза аудиторних заходів; 

   застосовувати в навчальному процесі сучасні інформаційно-аналітичні 

методи та електронні навчально-інформаційні ресурси; 

Переддипломна 

практика 

 КСО.04 

КЗН.01 

КІ.04 

КФС.08 

на основі критичного засвоєння світової та вітчизняної політичної науки 

виробляти та обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, 

концепції; 

на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних 

тенденцій уміти здійснювати аналіз поточних явищ і процесів  

політичного життя країни/регіону/міжнародного середовища, формувати 

власні погляди на явища, події, процеси; 

   розробляти методологію соціально-політичних досліджень, 

використовувати сучасні принципи і методи, робити обґрунтовані 

теоретичні й практичні висновки. 

   обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, 

організовувати заходи по їх виконанню. 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  

подальший розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи 

в цілому. 

Написання 

магістерської 

роботи 

 КСО.04 

КСО.11  

КЗН.01 

КЗН.06 

КІ.04 

на основі критичного засвоєння світової та вітчизняної політичної науки 

виробляти та обґрунтовувати нові методологічні підходи, гіпотези, 

концепції; 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати   

розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 
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  КФЗ.06 на основі знань історії власної науки, світової політичної думки виявляти 

і обґрунтовувати власні світоглядні та наукові позиції; 

на основі знань методології наукового пізнання розробляти  мету і 

завдання дослідження, визначити його об’єкт і предмет,  формулювати і 

доводити гіпотезу, аргументувати теоретичні й практичні висновки; 

використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвід методологічного 

забезпечення цільових досліджень уміти розробляти систему методів 

наукового дослідження, його стандартні й спеціальні процедури; 

обирати ефективні стратегії і методи емпіричних досліджень, 

організовувати заходи по їх виконанню; 

2.ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни вибору ВНЗ 

Інтелектуальна 

власність 

 КФЗ.12 на основі міжнародних і вітчизняних правових документів контролювати 

захист інтелектуальної власності. 

2.2.Дисципліни вільного вибору студентів 

Цивілізація як 

середовище 

політогенезу 

Цивілізаційний аспект 

політогенезу: питання 

теорії 

КСО.11 

КЗН.01 

КФЗ.01 

КФЗ.04 

  на основі знань глобальних економічних і соціально-політичних 

тенденцій уміти здійснювати аналіз поточних явищ і процесів  

політичного життя країни/регіону/міжнародного середовища, формувати 

власні погляди на явища, події, процеси; 

Цивілізаційний чинник 

глобального 

політичного процесу 

    на основі розуміння причинно-наслідкових зв’язків політичних явищ і 

процесів уміти моделювати певні об’єкти політичної реальності заради 
визначення або уточнення їх характеристик та раціоналізації засобів 

впливу на них з боку суб’єктів управління; 

на основі знань історії політичної науки, світової політичної думки 

виявляти і обґрунтовувати власні світоглядні та наукові позиції;  
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   з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати   

розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи в цілому; 

Е-технології у 

політичному 

процесі 

 КЗН.02 

КЗН.07 

КІ.02 

КФС.03 

   у залежності від виду професійної діяльності розробляти і 

впроваджувати сучасні технології пошуку, обробки, зберігання, обміну та 

використання інформації, формувати бази даних; 

на основі аналізу емпіричної інформації  проводити дослідження 

суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, 

статистичний аналіз результатів, створювати електронні бази даних; 

використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали державних структур, 

громадських організацій, письмові та електронні джерела, уміти збирати й 

обробляти інформацію, робити статистичний аналіз, створювати бази 

даних; 

застосовувати в навчальному процесі сучасних інформаційно-

аналітичних методів та електронних навчально-інформаційних ресурсів; 

Політичні та 

соціальні 

технології 

Політичні технології КЗН.02 

КФЗ.03 

КФС.06 

КФС.09 

КФС.13 

КФС.14 

    на основі знань сучасних принципів організаційної культури 

розробляти і впроваджувати інноваційні технології та механізми 

управління в політичних організаціях, установах; 
Соціальні технології 

на основі знань сучасного політичного маркетингу розробляти і 

впроваджувати нормативно-обґрунтовані технології політичних процесів 

(PR-технології, рекламні, електоральні, іміджеві тощо) на підтримку 

діяльності відповідного органу державної влади, політичної організації, 

недержавних суб’єктів політичного життя; 

на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни  

розташування сил у політичному полі та можливі події внутрішнього і 

міжнародного політичного життя; 

   здійснювати управління політико-інформаційними процесами, надавати 

новини і матеріали для ЗМІ; 
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       проводити освітню й просвітницьку діяльність через інформаційні та 

культурні служби, які впливають на суспільну думку, в тому числі й за 

межами державних кордонів; 

  надавати допомогу трудовим колективам, професійним союзам, партіям, 

громадсько-політичним організаціям у відносинах з державними 

органами влади, лобіювання їх інтересів у межах законодавства; 

ЄС та його 

політичні 

інститути 

ЄС: етапи становлення КФЗ.01 

КФЗ.04 

 

з урахуванням глобальних і локальних чинників і тенденцій прогнозувати  

подальший розвиток політичних інститутів, структур, політичної системи 

в цілому; 

Політичний розвиток 

ЄС на сучасному етапі 

    на основі дослідження політичного ринку прогнозувати зміни 

розташування сил у політичному полі та можливі події внутрішнього і 

міжнародного життя; 

розробляти тактичні та оперативні плани діяльності державних і 

громадських структур і організацій, дослідницьких колективів у сфері 

внутрішньо державного і міжнародного співробітництва. 

Політична 

міфологія 

 КЗН.01; 

КФЗ.02; 

КФЗ.06; 

КФС.05; 

КФС.08 

на основі знань історії власної науки, світової політичної думки виявляти 

і обґрунтовувати власні світоглядні та наукові позиції; 

моделювати певні об’єкти політичної реальності заради визначення або 

уточнення їх характеристик та раціоналізації засобів впливу на них з боку 

суб’єктів управління; 
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Таблиця 4. Розподіл змісту освітньої програми, навчальний час за циклами підготовки, навчальними 

дисциплінами, практиками та шифри сформованих компетентностей 

 

 

Шифр 

 

Назва 

навчальної дисципліни або  

практики 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Кількість 

годин 
Семестр Шифр компетентностей, що мають бути сформовані 

 I. Цикл загальної підготовки 

 Нормативні дисципліни 

ЗНМ.01 Цивільний захист 1 30 1 КСО.10; КФЗ 13 

ЗНМ.02 Охорона праці в галузі 
1 30 2 КСО.01; КСО.10; КФЗ.13; КФС.02 

 

ЗНМ.03 Політична психологія    КСО.09; КЗН.05; КФЗ.14; КФС.08 

ЗНМ.04 

 

Методологія і логіка      

наукових досліджень 

4 120 2 
КСО.04; КСО.07; КСО.08; КЗН.06; КІ.04; КФС.05 

ЗНМ.05 Політична глобалістика 3 90 2 КСО.11; КЗН.01; КФС.05 

 II. Цикл професійної підготовки 

 Нормативні дисципліни 

ПНМ.01 

 

Основи української   

політичної регіоналістики 

4 120 1 КФЗ.06; КФЗ.07; КФЗ.08; КФС.10 

 

ПНМ.02 

 

Політичні інститути та     

процеси в Україні 

4 120 1 
КСО.11; КЗН.02; КЗН.03; КФЗ.08; КФС.08 

ПНМ.03 

 

Методика викладання  

політичних наук 

3 90 1 КСО.06; КЗН.04; КЗН.08; КФЗ.09; КФЗ.10; КФЗ.11; 

КФС12 
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ПНМ.04 Асистентська практика 
6 180 1 КЗН.08; КІ.01; КФЗ.09; КФЗ.10; КФЗ.11; КФС.12; 

КФС.15 

ПНМ.05 Філософія політики 10 300 1-2 КЗН.01; КФЗ.02; КФЗ.06; КФС.05; КФС.08 

ПНМ.06 

 

 

 

Професійне та учбово- 

методичне забезпечення     

викладацької діяльності у   

ВНЗ 

4 120 2 
КСО.04; КСО.07; КЗН.05; КФС.02; КФС.03; КФС.12 

 

 

ПНМ.07 Переддипломна практика 4 120 3 КСО.04; КЗН.01; КІ.04; КФС.08 

ПНМ.08 

 

Написання магістерської 

роботи 

22 660 3 
КСО.04; КСО.11;  КЗН.01; КЗН.06; КІ.04; КФЗ.06 

 Дисципліни вибору ВНЗ* 

ВВМ.01 Інтелектуальна власність 1 30 2 КФЗ.12 

 Дисципліни вільного вибору студентів* 

ВСМ.01 

 

Цивілізація як середовище 

політогенезу 

4 120 1 
КСО.11; КЗН.01; КФЗ.01; КФЗ.04 

ВСМ.02 Використання ЕОМ 2 60 1 КЗН.02; КЗН.07; КІ.02; КФС.03 

ВСМ.03 

 

Політичні та соціальні 

технології 

3 90 2 
КЗН.02; КФЗ.03; КФС.06; КФС.09; КФС.13; КФС.14 

ВСМ.04 

 

ЄС та його політичні 

інститути 

2 60 2 
КФЗ.01; КФЗ.04 

ВСМ.05 Політична міфологія 2 60 2 КЗН.01; КФЗ.02; КФЗ.06; КФС.05; КФС.08 
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Таблиця 5. Розподіл змісту світньої  програми та максимальний навчальний 

час за  циклами підготовки 

 

Цикл підготовки 

Навчальний час 

за циклами 

 (кредитів ЄКТС 

/академ.годин) 

) 

% 

1 2 3 

Загальний  час навчальної підготовки: 90/2700 100 

Цикл загальної підготовки , в т.ч.   

Нормативні дисципліни:   

Цивільний захист 1/30 1,1 

Охорона праці в галузі 1/30 1,1 

Політична психологія 4/120 4,4 

Методологія і логика наукових досліджень 4/120 4,4 

Політична глобалістика 4/120 4,4 

Цикл професійної  підготовки, в т.ч. 

тт.ч.Нормативні дисципліни 

  

Нормативні дисципліни:   

Основи української політичної 

регіоналістики 

4/120 4,4 

Політичні інститути та процеси в Україні 4/120 4,4 

Методика викладання політичних наук 4/120 4,4 

Асистентська практика 8/240 8,8 

Філософія політики 10/300 11,1 

Професійне та учбово-методичне 

забезпечення викладацької діяльності у ВНЗ 

4/120 4,4 

Переддипломна практика 6/180 6,6 

Написання магістерської роботи 22/660 24,4 

Дисципліни  вибору ВНЗ   

Інтелектуальна власність 1/30 1,1 

Дисципліни вільного вибору студентів   

Цивілізація як середовище політогенезу 4/120 4,4 

Використання ЕОМ в політичних 

дослідженнях 

2/60 2,2 

Політичні та соціальні технології 3/90 3,3 

ЄС та його політичні інститути 2/60 2,2 

Державна атестація 1/30 1,1 
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Магістерська робота 1/30 1,1 

 

Гарант програми,  

Завідувач кафедри політології 

ІСН ОНУ  

д.філос.н., професор        Попков В.В. 
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