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ПЕРЕДМОВА 

РОЗРОБЛЕНО  

робочою групою кафедри політології факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології у складі: 

 

1. Мілова Марія Іллівна — доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри політології факультету міжнародних відносин, політології та соціології 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, гарант програми 

2. Попков Василь Васильович — доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова 

3. Шабанов Михайло Олександрович — кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

4. Хорошилов Олег Юрійович — кандидат політичних наук, доцент, голова 

навчально-методичної комісії факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

5. Здобувач вищої освіти  - Приймачук Зоряна Миколаївна — здобувач 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 052 – Політологія, кафедра 

політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

 

 

 
 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

 

Коваль Ігор Миколайович – секретар міської ради м. Одеса, д.політ.н., 

професор. 

 

Бойко Анатолій Михайлович– голова Одеської обласної організації ВГО 

"Комітет виборців України" 

 

Колотвін Павло Олександрович – голова громадської організації «Інститут 

політичної інформації», кандидат політичних наук 
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Політологія» зі 

спеціальності 052 Політологія 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО 

та структурного 

підрозділу 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

факультет міжнародних відносин, політології та соціології, 

кафедра політології 
Ступінь вищої 

освіти  
Бакалавр 

Галузь знань 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність  052 Політологія 
Форми навчання Обмеження відсутні. Очна (денна, вечірня), заочна 
Освітня 

кваліфікація 
Бакалавр політології 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр». Спеціальність 052 

«Політологія». Освітня програма «Політологія» 
Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Цикл/рівень 

програми 
6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);  

FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень 
Наявність 

акредитації 
Акредитована. Акредитаційна комісія Міністерства освіти і 

науки України, 

Сертифікат серія НД-ІІ №1670559 від 3 червня 2014 р. Наказ 

МОН України від 11.06.2014 р., № 2323л 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2024 

р.http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/images/accredit/bachelor/6_

030104.jpg 
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-

programm/fmvps/onp_052politologya_bakalavr.pdf 

  

 Мета програми 

Підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-політологів, 

здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

політичній сфері,що характеризуються комплексністю, динамічністю та 

невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/images/accredit/bachelor/6_030104.jpg
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/images/accredit/bachelor/6_030104.jpg
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/fmvps/onp_052politologya_bakalavr.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/fmvps/onp_052politologya_bakalavr.pdf


5 

 

2 – Характеристика освітньої програми 

Опис 

предметної 

області 

Об'єкти вивчення: політичні відносини між акторами та 

інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні 

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

влада та урядування, політичні системи, інститути та процеси, 

політична поведінка, публічна політика, політична культура та 

ідеологія, світова політика та політика окремих країн і 

регіонів.  

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та 

емпірична політична теорія, політична методологія, 

порівняльна та прикладна політологія, міжнародні та глобальні 

студії, політичні комунікації, спеціальні політологічні 

дисципліни.  

Методи, методики та технології: кількісні та якісні 

методи досліджень, технології та інструментарій аналізу 

політичної сфери.  

Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні 

продукти, які застосовуються у практичній політичній 

діяльності та дослідній роботі у сфері політичних наук. 
Орієнтація 

програми 
Програма орієнтується на загальнонаукові уявлення про 

сучасні дослідження у галузі політичної науки з урахуванням 

специфіки роботи науково-дослідних установ, управлінських 

структур та інститутів, мас-медіа місцевого, регіонального та 

загальнонаціонального рівнів, ЗВО України. Програма має 

освітню, практичну та викладацьку складові. 

 Освітня частина є професійно-і практично орієнтованою. 

Викладацька – є практично орієнтованою. 
Фокус 

програми: 

загальна/спеціа

льна 

Загальна (академічна) вища освіта в предметній галузі 

«Соціальні та поведінкові науки». Ключові слова:політичні 

інститути та процеси, політична культура та ідеологія, теорія 

та історія політичної науки. 
Особливості 

програми 
Програма передбачає ґрунтовну складову теоретичної 

підготовки студентів з метою осягнення ними передових 

здобутків сучасної політичної науки. Значна увага 

приділяється мовній підготовці студентів, забезпечуючи 

сучасну освітню мобільність. 

Практична підготовка студентів переслідує мету набуття ними 

компетентностей та навичок, необхідних для виконання 

функцій на первинних посадах, визначених Класифікатором 

видів економічної діяльності (КВЕД009:2012) та Змінами №10 

до Національного класифікатора України: класифікатор 

професій  ДК003:2010 від 25.10.2021 року. 
3 – Працевлаштування та продовження освіти 
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Придатність до 

працевлаштува

ння 

 

 

 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи і  

може займати первинні посади в органах державної влади, 

громадських організаціях, закладах освіти та надавати різні 

види послуг, зокрема в професійній, науковій, освітянській та 

інших видах діяльності: 

70.21 
 

Фахівець зі зв’язків з громадськістю  

 

70.22 
 

Консультант з питань управління 

 

72.02 
72.20 

Дослідження і розробка в сфері суспільних і гуманітарних 

наук 

73.12 

73.20 

Посередництво в розміщенні реклами в ЗМІ та 

виявленні громадської думки 

94.92 
94.99 

Консультант із суспільно-політичних питань, діяльність  у 

політичних організаціях 

  2419.3 Помічник-консультант народного депутата України  
 

Академічні 

права 

випускників 

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі освіти дорослих. 

4 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Особистісне-орієнтоване, проблемно- та практично-

орієнтоване навчання. Студентоцентрований підхід. 

Комбінація лекцій і практичних занять, виконання різного 

рівня індивідуальних завдань, робота у мовних та академічних 

групах,виробнича практика, виконання курсових робіт, 

підготовка та виконання кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, поточний та підсумковий 

контроль, захист курсових робіт. Атестація у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

5 – Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються 

комплексністю, динамічністю, складністю та невизначеністю 

умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки. 
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Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК0З. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК04. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК05. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

ЗК06. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК07. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(СК) 

 

СК01. Здатність використовувати категорійно –понятійний та 

аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.  

СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для 

розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній 

сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 

думки.  

СК0З. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні 

процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних 

та ідеологічних контекстах.  

СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності.  

СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні.  

СК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній діяльності.  

СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати політологічні дослідження з використанням 



8 

 

сучасних методів, технологій та інструментарію політичного 

аналізу.  

СК09. Здатність презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень для фахівців та нефахівців. 
6. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної 

діяльності.  

РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і 

письмово у професійній діяльності. 

РН0З. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.  

РН04. Мати навички професійної комунікації.  

РН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності.  

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

використовувати їх у професійній діяльності.  

РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та досягнення.  

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки.  

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання 

теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування 

класичної та сучасної політичної думки.  

РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища 

у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  

РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.  

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування.  

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні.  

PH14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.  

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу.  

PH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень 

фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших 

галузей знань. 
7- Форми атестації здобувачів першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти 

Форма атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі: публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи 
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Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у політичній 

сфері, що характеризується комплексністю, сучасною 

динамікою, невизначеністю та специфікою умов, із 

застосуванням теорій та методів політичної науки. У 

кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота 

розміщається в репозитарії Наукової бібліотеки ОНУ імені 

І.І.Мечникова 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 

 

Забезпечено кафедрою політології та структурними 

підрозділами Факультету міжнародних відносин, політології 

та соціології. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які 

здійснюють освітньо-професійну підготовку здобувачів 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 052 — 

Політологія, відповідає ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на 

наступних принципах: відповідності наукових спеціальностей 

науково-педагогічних працівників галузі знань та 

спеціальності; обов’язковості та періодичності проходження 

стажування і підвищення кваліфікації викладачів; 

моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних 

працівників; впровадження результатів стажування та 

наукової діяльності у освітній процес.  

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники університету з науковими ступенями та/або 

вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти: 

доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. З метою 

підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування. 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база відповідає чинним санітарно-

технічним нормам і забезпечує проведення всіх видів навчання 

та практичної роботи здобувачів першого рівня вищої освіти, 

передбачених освітньо-професійною програмою. 

Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 

здобувачів першого рівня вищої освіти наявні: Наукова 

бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова, лабораторія технічних 

засобів навчання факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології, бібліотека Центру міжнародних 

досліджень ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціалізований кабінет 

кафедри політології. 
Інформаційне та 

навчально-
Інформаційний та навчально-методичний супровід підготовки 

здобувачів вищої освіти першого рівня зі спеціальністю 052 — 
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методичне 

забезпечення 
Політологія забезпечується фондами Наукової бібліотеки ОНУ 

імені І.І. Мечникова, бібліотечними фондами Центру 

міжнародних досліджень ОНУ імені І.І. Мечникова, 

лабораторією технічних засобів навчання та навчально-

методичною літературою, підготовленою кафедрами 

факультету міжнародних відносин, політології та соціології. 
9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підготовка здобувачів першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 052 — Політологія здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Обсяг одного кредиту 30 годин. 

Формами академічної мобільності здобувачів в ОНУ імені І.І. 

Мечникова є: навчання за програмами академічної 

мобільності, наукове стажування. Форми академічної 

мобільності визначаються «Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасників 

освітнього процесу ОНУ імені І. І. Мечникова». 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/m

obility.pdf 

Визнання результатів академічної мобільності здійснюється на 

підставі «Положення про порядок визнання (зарахування) 

результатів навчання учасників програм академічної 

мобільності». 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/P

olozhennya-kredity.pdf 
Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів. Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова бере участь в програмах 

«Еразмус+». Спеціальний веб-сайт програми в ОНУ: 

erasmus.onu.edu.ua. 

Порядок організації програм академічної мобільності 

встановлює «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу ОНУ 

імені І.І. Мечникова». 
Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови 

попередньої мовної підготовки. 

web: http://imo.onu.edu.ua 

Мова навчання– українська. 

 

  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/mobility.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/mobility.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhennya-kredity.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhennya-kredity.pdf
http://erasmus.onu.edu.ua/
http://imo.onu.edu.ua/
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Перелік компонент освітньо-професійної програми «Політологія» та їх 

логічна послідовність 

 

1. ОБОВЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Код Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики 

кваліфікаційна робота 

Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 

1.1.Цикл дисциплін загальної підготовки 

ОК1 Світова політика Нового та 

Новітнього часу. 

5 Іспит 

ОК2 Історія України. Політична історія 

України 

6 (3+3) Іспит 

ОК3 Історія української культури 3 Залік 

ОК4 Філософія 3 Іспит  

ОК5 Соціологія 3 Іспит 

ОК6 Кількісні та якісні методи в 

соціальному дослідженні 

3  Залік 

ОК7 Основи інформатики 3 Залік 

ОК8 Економіка 3 Іспит 

 Всього за циклом: 29  

 

 
1.2. Цикл фахової та  практичної підготовки 

ОК9  

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)  

 

22 

 

Іспит 

ОК10 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3 Іспит  

ОК11 Взаємодія з органами державної влади 4 Іспит  

ОК12 Політика європейської інтеграції 3 Залік 

ОК13 Методика і технологія політичних 

досліджень 

4 Іспит 

ОК14 Методика викладання суспільно-

політичних дисциплін 

3 Залік 

ОК15 Вступ до фаху 3 Залік 

ОК16 Теорія політичних партій і партійних 

систем. Партійна система України 

6 (3+3) Іспит 

ОК17 Політична модернізація та 

транзитивні процеси 

4 Іспит 

ОК 
18.1 

Сучасна зарубіжна політологія.  4 Іспит 
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ОК 
18.2 

Курсова робота 2 Диф. залік 

ОК19 Етнополітологія 4 Іспит 

ОК 
20.1 

Загальна теорія політики 

 

8 Іспит 

ОК 
20.2 

Курсова робота 2 Диф. залік 

ОК21 Прикладна політологія 4 Іспит 

ОК22 Теорія і практики конституціоналізму: 

порівняльний аналіз 

4 Іспит 

ОК23 Політичні еліти та політичне 

лідерство 

4 Залік 

ОК24 Політичні комунікації 4 Залік 

ОК25 Політична конфліктологія 4 Іспит 

ОК26 Політологічна практика 6 Залік 

ОК27 Політична етика та політична естетика 4 Залік 

ОК28 Політичне прогнозування 4 Іспит 

ОК29 Міжнародні відносини: теорія та 

сучасність 

4 Іспит 

ОК30 Класичні стилі мислення в політиці 4 Іспит 

ОК31 Політична думка України  4 Іспит 

ОК32 Теорія влади  4 Залік 

ОК33 Політична антропологія   4 Залік 

ОК34 Політичні режими сучасності  3 Залік 

ОК35 Міжнародні організації  4 Іспит 

ОК36 Політична функція соціальної 

структури суспільства  

4 Іспит 

ОК37 Державне управління та місцеве 

самоврядування 

4 Залік  

ОК38 Політична культура та ідеологія  4 Залік 

ОК39 Кваліфікаційна робота  6 Публічний захист 

Всього за циклом 151  

 

 

2. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ  

 

 Компонент освітньо-професійної 

програми  

Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 
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ВБ 1.1 Міграційна політика країн ЄС 4 Залік  

ВБ 1.2 Державна міграційна політика 

ВБ 1.3 Політична лімологія 

ВБ 2.1 Вибори та виборчі системи: 

компаративний аналіз 

4 

 

Залік  

ВБ 2.2 Виборчі технології та електоральна 

географія 

ВБ 2.3 Виборчі стандарти та практики 

консоціативної демократії 

ВБ 3.1 Український парламентаризм 4 Залік 

ВБ 3.2 Парламентаризм в країнах 

Південно-Східної Європи 

ВБ 3.3 Парламентські системи країн 

Східно-Азійського регіону 

ВБ 4.1 Релігієзнавство 4 Залік  

ВБ 4.2 Етика ХХІ століття 

ВБ 4.3 Основи герменевтики  

ВБ 5.1 Психологія  4 Залік 

ВБ 5.2 Психологія особи  

ВБ 5.3 Психологія емоцій  

ВБ 5.4 Безпека життєдіяльності та охорона 

праці 

ВБ 6.1 Психологія мас 4 Залік  

ВБ 6.2 Соціальна психологія  

ВБ 6.3 Психологія міжособистісної 

взаємодії 

ВБ 7.1 Теорія аргументації 4 Залік  

ВБ 7.2 Логіка 

ВБ 7.3 Риторика  

ВБ 8.1 Політика і права людини 4 Залік  

ВБ 8.2 Європейська безпека та Україна 

ВБ 8.3 Політика національної безпеки та 

демократичний контроль 

ВБ 9.1 Правознавство 4 Залік 

ВБ 9.2 Основи договірного права України 

ВБ 9.3 Основи деліктного права України  

ВБ 10.1 Геополітика 4 Залік  

ВБ 10.2 Сучасні процеси країноутворення: 

порівняльний аналіз 
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ВБ 10.3 Регіональні процеси світової 

політики 

ВБ 11.1 Політична географія 4 Залік  

ВБ 11.2 Територіальна політика в ЄС 

ВБ 11.3 Країнознавство 

ВБ 12.1 Зовнішня політика України 4 Залік  

ВБ 12.2 Національні інтереси та 

національна безпека України  

ВБ 12.3 Україна у світовій спільноті 

ВБ 13.1 Паблік рілейшінз 4 Залік  

ВБ 13.2 Копірайтінг: PR-текст 

ВБ 13.3 Управління політичним іміджем та 

репутацією  

ВБ 14.1 Міжнародне право 4 Залік  

ВБ 14.2 Міжнародне кримінальне право 

ВБ 14.3 Міжнародно-правові аспекти 

державності 

ВБ 15.1 Сучасні теорії демократії 4 Залік  

ВБ 15.2 Основи демократії 

ВБ 15.3 Демократичні інститути та процеси 

               Всього за циклом: 60  

ВСЬОГО:  240  

 

2.2. Структурно-логічна схема. 

Логічна послідовність вивчення обов’язкових освітніх компонентів та 

дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти 

 

 

Семестр Обов’язкові освітні 

компоненти 

Дисципліни вільного вибору 

здобувачів вищої освіти 
1 Історія України. Політична історія 

України 
 

Історія української культури 

Філософія  

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Теорія та практики 

конституціоналізму: порівняльний 
аналіз 

Вступ до фаху 
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2 Світова політика Нового та 

Новітнього часу.  

Релігієзнавство/Етика ХХІ століття/Основи 

герменевтики  

Основи інформатики Психологія/Психологія особи/Психологія 

емоцій/ Безпека життєдіяльності та охорона 
праці 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Політична географія/  

Територіальна політика в ЄС// 
Країнознавство Теорія політичних партій і партійних 

систем. Партійна система України 

Теорія влади  

 

 

3 Соціологія Український 

парламентаризм/Парламентаризм в країнах 

Південно-Східної Європи/Парламентські 
системи країн Східно-Азійського регіону  

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Психологія мас/Соціальна 

психологія/Психологія міжособистісної 

взаємодії Загальна теорія політики 

Класичні стилі мислення в політиці  

Політична думка України 

 

 

4 Кількісні та якісні методи в 
соціальному дослідженні 

Міграційна політика країн ЄС/ 
Державна міграційна політика/Політична 

лімологія 

Економіка Теорія аргументації/ 
Логіка/ 

Риторика 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Загальна теорія політики. Курсова 

робота 

Політична етика та політична естетика 

 

 

 

5 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Вибори та виборчі системи: компаративний 
аналіз// 

Виборчі технології та електоральна 

географія //Виборчі стандарти та практики 
консоціативної демократії 

 

Державне управління та місцеве 

самоврядування 

Правознавство/Основи договірного права 

України/Основи деліктного права України 

Політичні еліти та політичне 

лідерство 

Паблік Рілейшінз/Копірайтинг: PR-

текст/Управління політичним іміджем і 

репутацією Політичні режими сучасності 

Політична функція соціальної 
структури суспільства 

 

 

6 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

Політика і права людини/ 
Європейська безпека та Україна// 

Політика національної безпеки та Методика викладання суспільно-
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політичних дисциплін демократичний контроль 

Політична модернізація та 
транзитивні процеси 

Сучасна зарубіжна політологія. 

Курсова робота 

Міжнародні відносини: теорія та 
сучасність  

Взаємодія з органами державної влади 

Політична культура та ідеологія  

 
 

7 Методика і технологія політичних 

досліджень 

Геополітика/Сучасні процеси країно-

утворення: порівняльний аналіз/Регіональні 

процеси світової політики 

Етнополітологія Міжнародне право/Міжнародне кримінальне 

право/Міжнародно-правові аспекти 

державності 
Політичні комунікації 

Міжнародні організації 

 

 

 

8 Політика європейської інтеграції Зовнішня політика України/ Національні 

інтереси та національна безпека України/ 
Україна у світовій спільноті 

Прикладна політологія Сучасні теорії демократії/ 

Основи демократії/ 

Демократичні інститути та процеси 
Політична конфліктологія  

Політологічна практика  

Політичне прогнозування 

Політична антропологія  

Кваліфікаційна робота бакалавра 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація здобувачів освітнього рівня бакалавра здійснюється у формі 

публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна 

робота бакалавра політології – самостійне, профільоване дослідження, 

виконуване здобувачами першого рівня вищої освіти зі спеціальності 052 – 

«Політологія». Передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми у політичній сфері, що характеризується комплексністю 

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

Кваліфікаційна робота бакалавра політології не містить в собі академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації. Має на меті перевірку набутих 

професійних навичок випускників. Кваліфікаційна робота бакалавра політології 

передбачає: 

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, 

економічних, виробничих й інших завдань; 

– розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов'язаних з темою дипломної роботи. 

Кваліфікаційна робота бакалавра політології розміщується в репозитарії 

Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова 

(http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14225). 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14225
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Таблиця 1. 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

освітнім компонентам освітньо-професійної програми 

 

Позначки 

програмних 

компетентно

стей 

ОК

1 

ОК2 ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК01 + +  +  +  +   + +   + + + + 

ЗК02         +   +  +    + 

ЗК03    +          + +  +  

ЗК04 + + +   +  + + + + +     +  

ЗК05     +  +      +      

ЗК06           +        

ЗК07 + + + +          + +    

СК01     +  +    + +   + + + + 

СК02        +       +  + + 

СК03 + + + +  +      +  +   + + 

СК04     +       + +    +  

СК05           +     +   

СК06        +   + +    +   

СК07     +      +  +      
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СК08     + + +      +      

СК09         + +    +     
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Таблиця 1. 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми (ПРОДОВЖЕННЯ) 

 

Позначки 

програмних 

компетентно

стей 

ОК 

19 

ОК  

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

31 

ОК 

32 

ОК 

33 

ОК 

34 

ОК 

35 

ОК 

36 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК01 + + + + + + +  +     + + + +  

ЗК02       +            

ЗК03    +   + + +          

ЗК04 +    + +  +   +    +  + + 

ЗК05   +   +    +         

ЗК06         +       +   

ЗК07         +          

СК01 + + + + + + + + +  +  + + + + + + 

СК02 + + + + +      + + + + + +  + 

СК03  +  + +       + + + + +  + 

СК04   + +   +   + +   + +  + + 

СК05 +   + +  +       +  +  + 

СК06     +      +   +   +  

СК07 +  +   + +  + +         
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СК08   +       +         

СК09        +           

Таблиця 1. 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми (ЗАВЕРШЕННЯ) 

 

Позначки 

програмних 

компетентно

стей 

ОК37 ОК38 ОК 

39 

ІК + + + 

ЗК01 + +  

ЗК02    

ЗК03    

ЗК04 +   

ЗК05   + 

ЗК06 +   

ЗК07  +  

СК01 + +  

СК02  +  

СК03  + + 

СК04   + 

СК05 +  + 
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СК06 +  + 

СК07   + 

СК08    

СК09    
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Таблиця 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами освітньої програми 

Позна

чки 

прогр

амови

х 

резуль

татів 

навча

ння 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 

РН01 + +  +  +  +    + + + + + + + + 

РН 

02 
         + +         

РН 

03 
+ +  +  +  +    +    + + +  

РН 

04 
         + + +  + +     

РН 

05 
    +  +       +      

РН 

06 
           +    +    

РН 

07 
+ + +   +         + +  + + 

РН 

08 

    +   +  + +   + + + +  + 

РН 

09 

   +               + 

РН + + + +  +   +     + +   +  
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10 

РН 

11 

    +        +  +     

РН 

12 
+ + +     +    + +    + +  

РН 

13 

         + + + + +   +   

РН 

14 

    +       +     + +  

РН 

15 
    + + +       +      

РН 

16 
      +  + + +   + +     
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Таблиця 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами освітньої програми (ПРОДОВЖЕННЯ) 

Позна

чки 

прогр

амови

х 

резуль

татів 

навча

ння 

ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ОК37 ОК38 ОК 39 

РН01 + + + + + +   + +  +   + + + + + + 

РН 

02 
                    

РН 

03 
+ +       + + +  + +       

РН 

04 
       +             

РН 

05 
          +          

РН 

06 
        +            

РН 

07 
 +      +     + +       

РН 

08 
+ +  + + +  + + + +    + + +  + + 

РН 

09 
  +      +   + + +       

РН 

10 
  + +    +  +    + + + +  +  
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РН 

11 
 + + +  +      +      +   

РН 

12 
+ + + + + +     +  +  + + + + + + 

РН 

13 
+ + +  + +     + +   + + + + + + 

РН 

14 
+ + +   +   +  +         + 

РН 

15 
  +   +   +  +          

РН 

16 
       + +            

 


