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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Політологія» зі спеціальності 052 Політологія 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Одеський національний університет  

імені І.І. Мечникова 

факультет міжнародних відносин, політології та соціології 

Ступінь вищої 

освіти  

Доктор філософії 

Галузь знань 05  соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  052 Політологія 

Форми навчання Очна (денна, вечірня) 

Освітня 

кваліфікація 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 052 Політологія 

Освітня програма - Політологія 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії із політології  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 45 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки 

Цикл/рівень програми 8 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);   

8 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж 

життя (EQF -LLL) 

МСКО — 8 рівень 

Третій цикл Європейського простору вищої освіти (QF- EHEA) 

Наявність 

акредитації 
Первинна акредитація  

Передумови Наявність диплома магістра 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/phd052_com

pressed.pdf  

 

 Мета програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які здатні планувати, проектувати та 

виконувати комплексні наукові дослідження в галузі соціальних та поведінкових наук, 

застосовувати набуті компетентності в науково-дослідницькій, експертно-аналітичній, 

політико-консультаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності. 

2 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область, галузь 

знань 

05 Соціальні та поведінкові науки; 052 Політологія 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/phd052_compressed.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/phd052_compressed.pdf
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Орієнтація 

програми 

Програма орієнтується на загальнонаукові уявлення про сучасні 

дослідження у галузі політичних наук з урахуванням специфіки роботи 

наукових установ та ЗВО. Програма має дослідницьку, практичну та 

викладацьку складові. Дослідницька частина є науково орієнтованою. 

Викладацька частина є практично орієнтованою. 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціа

льна 

Академічна освіта в галузі 05 – Соціальні та поведінкові науки, 

спеціальність 052 – Політологія, освітньо-наукова програма - 

Політологія. 

Ключові слова: історія та теорія політичної науки, політичні інститути та 

процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми 

міжнародних відносин. 

Особливості 

програми 

Програма містить велику складову практичної та науково-дослідної 

роботи докторантів як самостійного дослідження,  так і в  наукових 

групах, що працюють над широким колом питань у галузі аналізу 

політики, моніторингу та оцінки стану сучасних політичних систем, 

інститутів та процесів з подальшим  впровадженням досягнень у 

наукову, освітню, дипломатичну та соціальну сферу. 

3 – Працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 

003:2010і може займати первинні посади в наукових організаціях, 

наукові посади в державних установах: 

  

1229.1 

Помічник вищого державного службовця центрального 

органу державної влади  

2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів 

2419.2 Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 

  

2419.3 
Помічник-консультант народного депутата України  

  

2443.1 

Молодший науковий співробітник (філософія, історія, 

політологія). Науковий співробітник-консультант (філософія, 

історія, політологія) 

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань  

  

2451.2 
Оглядач політичний  

 

Подальше 

навчання 

Можливість продовжувати навчання на програмах для здобуття другого 

наукового ступеня доктора наук. 

4 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Особистісне-орієнтоване, проблемно- та практично-орієнтоване навчання 

на основі компетентнісного та студентоцентрованого підходів. 

Викладання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, 

проектна робота, індивідуальні консультації тощо. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, поточний та періодичний контроль, 

захист дисертаційної роботи доктора філософії. 

5 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі політології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
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невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК01.Здатність дотримуватися прийнятих в сучасній науці норм моралі, 

створювати стратегію власної наукової діяльності з урахуванням 

європейських цінностей.  

ЗК02.Здатність до толерантних комунікаційних взаємодій, до 

співробітництва, праці в наукових колективах, участі у науковій 

діяльності кафедри, проведенні конференцій та підготовці колективних 

публікацій, прийняття відповідних соціальних та етичних 

зобов'язань. 

ЗК03.Готовність до самокритики та саморозвитку, підвищення наукового 

і культурного кругозору рівня здобувача наукового ступеня доктора 

філософії. 

ЗК04.Лідерство та автономність під час реалізації інноваційних проектів, 

презентації результатів науково-дослідної діяльності. 

ЗК05.Здатність до системного творчого мислення та конструювання 

власних дослідницьких систем та моделей на основі новітніх ідей 

гуманітарних наук та методологій. 

ЗК06.Здатність до планування, розробки й реалізації власної стратегії 

науково-дослідної діяльності на основі кваліфікованого критичного 

осмислення існуючих наукових даних. 

ЗК07.Здатність до підготовки та проведення навчальних занять 

(педагогічної діяльності) за фахом. 

ЗК08.Здатність до управління науковими проектами та написання 

пропозицій на фінансування наукових досліджень 

ЗК09.Здатність до представлення наукових результатів українською та 

іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для вільного 

користування іншомовними науковими текстами. 

ЗК10.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності, написанні пропозицій на фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(СК) 

 

СК01.Здатність засвоїти основні концепції, історію та сучасний стан 

розвитку наукової літератури із політичних наук. 

СК02.Здатність розуміти теоретичні та практичні проблеми сучасних 

методологій дослідження за спеціальністю. 

СК03.Здатність розробляти систему методів наукового дослідження, його 

стандартні й спеціальні процедури, критично аналізувати, відбирати, 

засвоювати та використовувати програми кількісного і якісного 

політичного дослідження із застосуванням політологічних та 

соціологічних методів дослідження. 

СК04.Здатність розробляти комплексний підхід до дослідження 

глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій, поточних 

явищ і процесів  політичного життя країни, міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

СК05.Здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, умови і 

тенденції розвитку, моделювати певні об’єкти політичної реальності 

заради визначення або уточнення їх характеристик та раціоналізації 

засобів впливу на них, прогнозувати зміни розташування сил у 

політичному полі та можливі події внутрішнього та міжнародного життя. 

СК06.Здатність проводити власне наукове дослідження, результати якого 

матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення для 

розв’язання комплексних проблем у галузі політичних наук, у тому числі 

уможливлюють застосування методів проведеного аналізу для інших 
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досліджень. 

СК07.Здатність використовувати отримані знання у практичній роботі, у 

тому числі при розробці ефективних технологій політичних компаній, 

рекламних акцій, зустрічей з громадськістю, у процесі перемовин. 

СК08.Здатність підготувати статтю на рівні, який є прийнятним для 

наукового видання, що включене до міжнародної наукометричної бази 

Scopus (або до іншої міжнародної бази, визначеної для спеціальності 

«Політологія»). 

СК09.Володіння методологією та методикою педагогіки та психології 

вищої школи, знаннями, які сприяють зростанню особистості, прояву її 

творчого потенціалу. 

СК10.Здатність до професійного володіння іноземною мовою на рівні, 

який потребується для стажування в іноземному ВНЗ, для отримання 

консультацій у іноземних науковців, що необхідно для якісного 

проведення наукового дослідження за спеціальністю. 

6. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 
 

Знання ПРЗ 01. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну 

політичну теорію, політичний аналіз, порівняльну та прикладну 

політологію та володіти категорійно-понятійним та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної  

науки. 

ПРЗ 02. Знати основні методики, ефективні стратегії і методи 

теоретичних та емпіричних досліджень політичних систем та 

зовнішньої політики держав з урахуванням новітніх кількісних та 

якісних методів обробки та представлення інформації; 

ПРЗ 03. Знати основні етапи, умови та засоби формування та реалізації 

внутрішньої політики України, країн Західної Європи, Північної 

Америки (інших регіонів світу) з урахуванням необхідності 

використання набутих знань у дослідницькій діяльності. 

ПРЗ 04. Знати основні етапи формування міжнародних відносин та 

зміни геополітичного балансу сил з урахуванням необхідності їх 

використання у дослідницькій діяльності; 

ПРЗ 05. Мати ґрунтовні знання з ключових засад професійної та 

наукової етики, системи морально-культурних цінностей українського 

суспільства. 

ПРЗ 06. Знати теоретико-методологічні основи педагогічного процесу 

вищої школи у контексті класичних та сучасних педагогічних поглядів 

і концепцій. 

ПРЗ 07. Знати основні способи використання статистичного аналізу 

результатів дослідження, створення електронних баз даних, сучасні 

технології пошуку, обробки, зберігання, обміну та використання 

інформації. 

ПРЗ 08. Знати основні методи аналізу та презентації результатів 

наукових досліджень. 

ПРЗ 09. Знати основні засоби та прийоми оцінювання різноманітних 

інформаційних джерел для проведення наукових досліджень. 

ПРЗ 10. Знати основні принципи толерантної комунікації та взаємодії в 

наукових колективах, джерела розширення кругозору та набуття soft 

skills 

ПРЗ11. Знати на професійному рівні іноземну мову, володіти 
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навичками академічного письма іноземною мовою. 

Уміння ПРУ 01. Уміти застосовувати універсальні навички дослідника, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, 

організації та управління науковими проектами та/або науковими 

дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові 

публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в 

публічній сфері у національному та міжнародному контексті. 

ПРУ 02. Уміти комплексно застосовувати широкий спектр 

політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту. 

ПРУ 03. Уміти конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням 

широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію 

аналізу. 

ПРУ 04. Уміти фахово викладати політологічні дисципліни на 

відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

ПРУ 05. Уміти використовувати основні положення міжнародних 

конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна; Мати навички 

самоконтролю та толерантної комунікації.  

ПРУ 06. Уміти виступати публічно за фаховими темами українською 

та іноземною мовами, а також виступати з презентаціями та 

доповідями під час наукових та практичних заходів. 

ПРУ 07. Уміти створювати дійові системи комунікації з вітчизняними 

та закордонними колегами, розуміти етику ділового спілкування з 

представниками країн різних культур. 

ПРУ 08. Уміти актуалізувати власні наукові проекти та оформлювати 

пропозиції для фінансування досліджень або реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

ПРУ 09. Уміти користуватися сучасними технологіями задля кращої 

інтеграції до світової наукової спільноти. 

Комунікація ПРК 01.Використовувати державну та іноземну мову як усно, так і 

письмово на рівні, достатньому для ефективної професійної 

комунікації, розуміння іншомовних наукових текстів та підготовки 

фахових публікацій в Україні і провідних наукових виданнях світу. 

ПРК 02. Професійно презентувати результати своїх досліджень у 

письмові та усній формах: під час наукових конференцій, семінарів, у 

наукових статтях у фахових виданнях. 

ПРК 03. Володіти техніками встановлення професійних контактів та 

методами ділового спілкування в інтернаціональному середовищі, 

використовуючи особливості ділової культури зарубіжних країн. 

Автономія і 

відповідальніст

ь 

ПРА 01. Уміння самостійно проводити наукові дослідження, 

формулювати висновки, пропозиції та приймати рішення 

ПРА 02. Мати системний науковий світогляд та 

філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне 

мислення, професійну етику та академічну доброчесність, повагу 

різноманітності та мультикультурності. 

ПРА 03. Здатність до безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення. 

7- Форми атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Форма атестації Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації. 
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здобувачів 

вищої освіти 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії із політології є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 

актуального наукового завдання в галузі політології, результати якого 

становлять оригінальний внесок у суму знань політичної науки та 

оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом дисертаційної 

роботи та запобігання академічному плагіату (перевірка робіт на плагіат; 

визначення нормативу унікальності текстів) робота, а також відгуки 

опонентів мають бути розміщені на web-ресурсах закладу вищої освіти 

або відповідного структурного підрозділу відповідно до законодавства. 

Вимоги до оформлення дисертацій встановлює Міністерство освіти і 

науки України. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Структурний підрозділ (кафедра або інший підрозділ), відповідальний за 

реалізацію ОНП  - Кафедра політології; 

Кафедра міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології. 

Інші навчальні структурні підрозділи (кафедра або інші підрозділи), 

залучені до реалізації ОНП - Кафедра соціальної роботи факультету 

психології та соціальної роботи ОНУ; 

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів факультету 

романо-германської філології; 

Кафедра філософії та основ загально гуманітарного знання факультету 

історії та філософії; 

Кафедра педагогіки, кафедри інших факультетів ОНУ імені І.І. 

Мечникова. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників , які здійснюють 

освітньо-наукову підготовку здобувачів третього 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-те

хнічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база відповідає чинним санітарно-технічним 

нормам і забезпечує проведення всіх видів підготовки і науково-дослідної 

роботи здобувачів третього рівня вищої освіти, передбачених 

освітньо-науковою програмою. 

Для матеріально-технічного забезпечення науково-дослідницької роботи 

здобувачів третього рівня вищої освіти наявні лабораторія технічних 

засобів навчання, бібліотека центру міжнародних досліджень ОНУ імені 
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І.І. Мечникова, опорний кабінет кафедри політології. 

Інформаційне та 

навчально-мето

дичне 

забезпечення 

Інформаційний та невчально-методичний супровід підготовки здобувачів 

вищої освіти третього рівня зі спеціальністю 052 — Політологія 

забезпечується фондами Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова, 

бібліотечними фондами Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І.І. 

Мечникова, лабораторією технічних засобів навчання, кафедрами 

факультету міжнародних відносин, політології та соціології. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 052 

— Політологія здійснюється за кредитно-трансферною системою. Обсяг 

одного кредиту 30 годин. 

Форми 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/mobility.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/Polozhennya

-kredity.pdf  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів. Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) 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». Організація, 

координація та контроль за міжнародною академічною мобільністю 

покладається на Інститут міжнародної освіти 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 за вибором студента (російська або українська). 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми “Політологія 
2.1 Перелік обов'язкових освітніх компонент освітньо-наукової програми 

“Політологія” 

 Компонент освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики кваліфікаційна 

робота 

Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 

Обов'язкові компоненти ОНП 

ОК1 Філософія науки та етика науковця 

 

4 Екзамен  

ОК2 Наукова проектна діяльність та 3 Залік  

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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інтелектуальна власність 

 

ОК3 Академічне письмо іноземною мовою 

 

6 Залік (1)/ екзамен (2) 

ОК4 Комунікаційні технології наукового 

дискурсу 

 

3 Залік  

ОК5 Історія, концепції та сучасні 

досягнення політичної науки 

 

4 Екзамен 

ОК6 Методи, аналіз та презентація 

результатів наукових досліджень 

 

4 Екзамен 

ОК7 Педагогічна (асистентська) практика 6 Залік  

 

2.2 Перелік вибіркових освітніх компонент освітньо-наукової програми 

“Політологія” 

 

 Компонент освітньо-наукової програми  Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 

Вільний вибір аспірантів 

ВБ 1.1 Педагогіка вищої школи 3 Залік  

ВБ 1.2 Психологія ефективного управління 

часом 

ВБ1.3 Інтернаціоналізація 

освітньо-наукової діяльності 

ВБ 1.4 Методи статистичної обробки даних 

ВБ 2.1 Зовнішня політика США/ 

 

3 залік 

ВБ 2.2 Основи політичної глобалістики 

ВБ3.1 Світова політика та міжнародні 

відносини ХХ-ХХІ ст./ 

 

3 Залік  

ВБ3.2 Цивілізація як середовище 

політогенезу 

ВБ4.1 Зовнішня політика країн Східної 

Європи після Другої світової війни 

3 Залік 

ВБ4.2 Президентство в Україні 

ВБ5.1 Системні трансформації 

посткомуністичних країн Європи та 

Азії 

3 Залік  
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ВБ5.2 Український парламентаризм 

 

 
НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
Рік 

підготовки 

Зміст наукової роботи аспіранта Форма контролю 

1 рік 

 

Вибір та обґрунтування теми власного 

наукового дослідження, визначення змісту, 

строків виконання та обсягу наукових робіт; 

вибір та обґрунтування  методології 

проведення власного наукового дослідження, 

здійснення огляду та аналізу наявних поглядів 

та підходів, що розвинулися в сучасній науці 

за обраним напрямом. 

Підготовка наукових публікацій за темою 

дослідження; участь у науково-практичних 

конференціях (семінарах) з публікацією тез 

доповідей. 

Участь у роботі наукового семінару здобувачів 

3 рівня вищої освіти факультету міжнародних 

відносин, політології та соціології 

Затвердження теми 

дисертації та індивідуального 

плану роботи здобувача на 

вченій раді факультету 

міжнародних відносин, 

політології та соціології та 

Вченій раді ОНУ імені І.І. 

Мечникова. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану 

здобувача двічі на рік 

(кафедра, вчена рада 

факультету). 

2 рік 

 

Проведення під керівництвом наукового 

керівника власного наукового дослідження, що 

передбачає вирішення дослідницьких завдань 

шляхом застосування комплексу теоретичних 

та емпіричних методів.  

Підготовка та публікація матеріалів за темою 

дослідження у наукових фахових виданнях 

(вітчизняних/закордонних) за темою 

дослідження; участь у науково-практичних 

конференціях (семінарах) з публікацією тез 

доповідей. Участь у роботі наукового семінару 

здобувачів 3 рівня вищої освіти факультету 

міжнародних відносин, політології та 

соціології. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану 

здобувача двічі на рік 

(кафедра, вчена рада 

факультету). 

3 рік 

 

Аналіз та узагальнення отриманих результатів 

власного наукового дослідження; 

обґрунтування наукової новизни отриманих 

результатів, їх теоретичного та/або 

практичного значення. Підготовка та 

публікація матеріалів за темою дослідження у 

наукових фахових виданнях; участь у 

науково-практичних конференціях (семінарах) 

з публікацією тез доповідей. 

Участь у роботі наукового семінару здобувачів 

3 рівня вищої освіти факультету міжнародних 

відносин, політології та соціології. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану 

здобувача двічі на рік 

(кафедра, вчена рада 

факультету). 

 

4 рік 

 

Оформлення наукових досягнень аспіранта у 

вигляді дисертації, підбивання підсумків щодо 

повноти висвітлення результатів дисертації в 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану 

здобувача двічі на рік 
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наукових статтях відповідно до чинних вимог. 

Участь у роботі наукового семінару здобувачів 

3 рівня вищої освіти факультету міжнародних 

відносин, політології та соціології – перед 

захист. 

Подання документів на попередню експертизу 

дисертації. Виступ із доповіддю на фаховому 

семінарі. Підготовка до захисту дисертації.  

(кафедра, вчена рада 

факультету). 

Надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення 

результатів дисертації. 

Захист дисертації. 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ: 

Політичні технології (моделювання електоральної поведінки, управління ЗМІ); 

Політичний іміджмейкінг; Трансформації в сфері політичної культури та політичних 

інститутів на національному, регіональному та глобальному рівнях; Політичні процеси 

сучасності на національному, регіональному та глобальному рівнях (інтеграція, 

дезінтеграція, модернізація, демократичний транзит тощо); Індивідуальні, колективні та 

інституційні суб’єкти процесів політико-системних трансформацій в країнах ЄС, 

пострадянського простору, Близького Сходу тощо. 

 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти  

 Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі 

публічного захисту дисертаційної роботи. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії 

є самостійним розгорнутим дослідженням, яке пропонує розв’язання комплексної проблеми в 

сфері політології, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертаційна робота та її анотація мають 

бути розміщені на сайті ОНУ імені І.І. Мечникова. Дисертаційна робота має відповідати 

іншим вимогам, встановленим законодавством.  
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених ОНП компетентностей дескрипторам НРК. 

Компетентності 

ОНП 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК01 ПРЗ05 ПРУ05 ПРК03 ПРА02 

ЗК02 ПРЗ10 ПРУ07 ПРК01 ПРА02 

ЗК03 ПРЗ10 ПРУ08 ПРК03 ПРА02 

ЗК04 ПРЗ01 ПРУ02 ПРК02 ПРА01 

ЗК05 ПРЗ03 ПРУ03 ПРК01 ПРА01 

ЗК06 ПРЗ08 ПРУ07 ПРК03 ПРА01 

ЗК07 ПРЗ06 ПРУ04 ПРК02 ПРА03 

ЗК08 ПРЗ09 ПРУ08 ПРК01 ПРА01 

ЗК09 ПРЗ10 ПРУ06 ПРК01 ПРА02 

ЗК10 ПРЗ07 ПРУ09 ПРК03 ПРА03 

Спеціальні компетентності 

СК01 ПРЗ01 ПРУ02 ПРК01 ПРА03 

СК02 ПРЗ02 ПРУ09 ПРК01 ПРА02 

СК03 ПРЗ07 ПРУ01 ПРК01 ПРА01 

СК04 ПРЗ04 ПРУ02 ПРК02 ПРА01 

СК05 ПРЗ03 ПРУ01 ПРК01 ПРА01 

СК06 ПРЗ09 ПРУ03 ПРК02 ПРА01 

СК07 ПРЗ02 ПРУ04 ПРК02 ПРА02; 03 

СК08 ПРЗ07 ПРУ01 ПРК01 ПРА01 

СК09 ПРЗ06 ПРУ04   

СК10 ПРЗ11 ПРУ06 ПРК01; 02; 03 ПРА03 
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Таблиця 2. 

Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою результатів навчання та 

компетентностей  

Програмні 

результати 

навчання 

ІК Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК

01 
ЗК

02 
З

К

03 

ЗК

04 
ЗК

05 
ЗК

06 
ЗК

07 
З

К

08 

ЗК

09 
ЗК

10 
СК

01 
СК

02 
СК

03 
СК

04 
СК

05 
СК

06 
С

К0

7 

СК

08 
СК

09 
СК

10 

ПРЗ01 +     +     + + +  + + + +    

ПРЗ02 +     + +    +  + + +  +  +   

ПРЗ03 +     +      +   + +      

ПРЗ04 +     +      +   + +      

ПРЗ05 + + + +              +    

ПРЗ06 +       +    +        +  

ПРЗ07 +     + +    +  + +        

ПРЗ08 +    +    + +         +  + 

ПРЗ09 +          +      +    + 

ПРЗ10 + + + +                 + 

ПРЗ11 +         +         +  + 

ПРУ01 +    +  +  +        +     

ПРУ02 +     + +     + +  + +      

ПРУ03 +    +  +  +  +   + + + +     

ПРУ04 +       +  +          + + 

ПРУ05 + + + +        + +         

ПРУ06 +         +         +  + 

ПРУ07 +  + +      +           + 

ПРУ08 +   +     +  + +     +    + 

ПРУ09 +      +   + +   +     +  + 

ПРК01 +  +    +   +         +  + 

ПРК02 +  + + +     +         +  + 

ПРК03 + + + +      +         +  + 

ПРА01 +    + + +  +        +     

ПРА02 + + + +                 + 

ПРА03 +  + +        + +         
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Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних компетентностей  
компонентам освітньої програми 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

ОК1 ОК2 ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 2.1 ВБ 

2.2 

ВБ 3.1  ВБ 

3.2 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ5.1 ВБ5.2 

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

ЗК01 +                   

ЗК02 +   +      +          

ЗК03 +        + +  + + + + + + + + 

ЗК04  +    +   +           

ЗК05 + +    +    + +         

ЗК06  +   + +   +           

ЗК07       + +            

ЗК08  +       +           

ЗК09   + +                

ЗК10  +    +     +         

СК01     +        + + + + + + + 

СК02 +    +      +         

СК03      +     +         

СК04     + +      + + + + + + + + 

СК05 +          + + + + + + + + + 

СК06  +   + +   +   + + + + + + + + 

СК07  +    +           +  + 

СК08   + +      +          

СК09       + +            

СК10   + +                
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Таблиця 4 

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 ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

3.1  

ВБ 

3.2 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ5.

1 

ВБ5.

2 

ПРЗ0

1 
    +       + + + + + + + + 

ПРЗ0

2 
    +      + + + + + + + + + 

ПРЗ0

3 
           + + + + + + + + 

ПРЗ0

4 
    +       + + + + + + + + 

ПРЗ0

5 
+      + +            

ПРЗ0

6 
      + +            

ПРЗ0

7 
     +     +         

ПРЗ0

8 
 +  +  +              

ПРЗ0

9 
   +  +              

ПРЗ1 + +  +                
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0 

ПРЗ1

1 
 + +       +          

ПРУ0

1 
 + +   +   + + +         

ПРУ0

2 
    +       + + + + + + + + 

ПРУ0

3 
 +    +              

ПРУ0

4 
      + +            

ПРУ0

5 
+         +          

ПРУ0

6 
  +   + + +            

ПРУ0

7 
+ + + +     + +          

ПРУ0

8 
 +                  

ПРУ0

9 
         +          

ПРК0

1 
 + + +      +          

ПРК0

2 
 + +  + + + +            

ПРК0

3 
     +   +           

ПРА0

1 
 +   + +              

ПРА0 +      + +    + + + + + + + + 
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2 

ПРА0

3 
 + +      + +          
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Структурно-логічна схема 

Логічна послідовність вивчення обов’язкових освітніх компонентів та дисциплін за вільним вибором здобувачів 

вищої освіти 

Рік Обов’язкові освітні компоненти Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої 

освіти 
1 Філософія науки та етика науковця Зовнішня політика США/Основи політичної глобалістики 

Академічне письмо іноземною мовою Світова політика та міжнародні відносини ХХ-ХХІ ст./ 

Цивілізація як середовище політогенезу 

Комунікаційні технології наукового дискурсу Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої 

світової війни/Президентство в Україні Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки 

 

2 Академічне письмо іноземною мовою Педагогіка вищої школи 

Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність Психологія ефективного управління часом 

Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності 

Методи статистичної обробки даних 

Системні трансформації посткомуністичних країн 

Європи та Азії/ Український парламентаризм 
 

 

3 Педагогічна (асистентська) практика  

 

 

4 Захист дисертації 
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