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ПЕРЕДМОВА 

РОЗРОБЛЕНО  

робочою групою кафедри політології факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології у складі: 

1. Попков Василь Васильович - доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри політології факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – гарант 

програми 

2. Хорошилов Олег Юрійович - кандидат політичних наук, доцент, голова 

навчально-методичної комісії факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

3. Огаренко Євген Семенович - кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

4. Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Войтюк Костянтин 

Володимирович - студент кафедри політології Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

 

Бішляга Микола Євгенович - керівник апарату Одеської обласної державної 

адміністрації 

Коваліш Ірина Володимирівна - депутат Одеської обласної ради. 

 

Сєров Роман Ігорович - перший секретар управління закордонного українства 

та гуманітарного співробітництва Міністерства Закордонних Справ України. 
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ 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 та назва 

кваліфікації 

Магістр 

Магістр політології 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Політологія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, Одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 

місяці 

Наявність 

акредитації 
Акредитована. Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України, 

Сертифікат серія НД-ІV №1670561 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/masters/8_03010401.jpg 
Цикл, рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК); 7 рівень 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF LLL); 

Другий цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ EHEA). 
Передумови 

(Вимоги щодо 

попередньої освіти) 

Освіта за ступенем «бакалавр» чи освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст». 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова» 
Мова(и) 

викладання 
Українська  

Термін дії освітньої 

програми 
1 рік 4 місяці 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/images/accredit/masters/8_03010401.jpg
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Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

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

programm/fmvps/opp_052politologya_magistr_2021.pdf  

 2. Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у політичній сфері, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових досліджень 

та/або здійснення інновацій. 
 3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань) 
Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та інститутами на 

місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), 

влада та урядування, політичні інститути та процеси, політичні 

трансформації, публічна політика, світова політика та політика окремих 

країн та регіонів. 

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та емпірична 

політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна 

політологія, глобальні та регіональні студії, 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 та практичний досвід  

сучасних досліджень 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. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/fmvps/opp_052politologya_magistr_2021.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/edu-programm/fmvps/opp_052politologya_magistr_2021.pdf
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 Освітня частина є професійно і практично орієнтованою. Викладацька – є 

практично орієнтованою. 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 
Загальна (академічна) вища освіта в предметній галузі 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальність 052 «Політологія». Ключові слова: 

політичні інститути та процеси, політичні технології, політична поведінка, 

політична міфологія, політична регіоналістика, глобалізація. 
Особливості 

програми 
Програма містить велику складову теоретичної підготовки студентів з 

метою осягнення ними передових здобутків сучасної політичної науки. 

Опрацювання  широкого кола питань у галузі політичного аналізу, 

моніторингу та оцінки стану соціально-політичного середовища, з 

подальшим  впровадженням досягнень у практику державного управління, 

політичного маркетингу та політичних досліджень. Практична підготовка 

студентів переслідує мету набуття ними компетентностей та навичок, 

необхідних для виконання функцій на посадах, визначених Національним 

класифікатором професій. 
 4 – Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування 

 
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 і 

може займати відповідні посади в органах державної влади, громадських 

організаціях, закладах освіти: 

2419.2  Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою  

2321 Викладач  ВНЗ 

2419.3  
Консультант (в апараті органів державної влади, та 

самоврядування) 

2443.2  
Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та 

інших громадських організаціях)  

2443.2  Політолог  
 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (доктора філософії освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 
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5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Організація освітнього процесу ґрунтується на засадах компетентністного, 

студентоцентрованого та системного підходів та Положенні про 

організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті 

імені І.І. Мечникова 

(http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-

osvit-process.pdf) 

Форми навчання: денна, заочна 

Комбінація лекцій і практичних занять, участь у колоквіумах та 

конференціях із набуття необхідного рівня теоретичних знань, формування 

відповідних навичок та набуття потрібних компетентностей, педагогічна 

(асистентська) практика, написання рефератів та наукових статей, 

підготовка та виконання кваліфікаційної роботи магістра. 
Система 

оцінювання 
Письмові та усні заліки, іспити, публічний захист кваліфікаційної роботи 

магістра. 
6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 
 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або 

інноваційного характеру у політичній сфері, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових досліджень та/або 

здійснення інновацій. 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-osvit-process.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-osvit-process.pdf
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Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(СК) 

 

СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток 

уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 
СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та науково-

педагогічну діяльність  у закладах освіти.  
СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних 

інститутів та процесів, гендерної політики, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 
СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні 

системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у 

різних контекстах їх функціонування. 
СК05. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну 

політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного 

політичного аналізу. 
СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 

інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 
СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, 

експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та 

міжнародному рівні. 
7 - Програмні результати навчання 

 ПРН 01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології 

розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у 

різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та 

соціокультурного контексту. 
ПРН 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, 
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що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або 

галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення 

досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей 

знань.  
ПРН 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері політології. 

ПРН 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і 

дотичних проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; 

прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 

впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і 

порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки 

політичних рішень. 
ПРН 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

відповідно до встановлених вимог. 

ПРН 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

ПРН 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, 

політології та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх 

реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і 

результативність діяльності. 

ПРН 08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері 

політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням 

методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють 

освітньо-професійну підготовку здобувачів другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 052 — Політологія, відповідає ліцензійним умовам 
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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 

другого рівня вищої освіти, передбачених освітньо-професійною 

програмою. 

Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу здобувачів 

другого 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, опорний кабінет 

кафедри політології. 
Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційний та навчально-методичний супровід підготовки здобувачів 

вищої освіти другого 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. 
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9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підготовка здобувачів другого 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/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 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 – українська. 

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 

 

Перелік обов'язкових освітніх компонент освітньо-професійної програми 

«Політологія» 

Шифр  Компонент освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики 

кваліфікаційна робота 

Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 

Обов'язкові компоненти ОПП 

ОК1 Інтелектуальна власність 3 Залік 

ОК2 Політична психологія 4 Залік 

ОК3 Методологія і логіка наукових 

досліджень 

5 Іспит 

ОК4 Політична глобалістика 4 Залік 

ОК5 Основи української політичної 

регіоналістики 

4 Іспит 

ОК6 Політичні інститути та процеси в 

Україні 

5  Іспит 

ОК7 Методика викладання політичних наук  4 Залік 

ОК8 Асистентська практика  7,5 Залік 

ОК9 Філософія політики 10 Залік/Іспит  

ОК10 Професійне та науково-методичне 

забезпечення викладацької діяльності 

у ЗВО 

4 Залік 

ОК11 Переддипломна практика 4,5 Залік 

ОК12 Підготовка та захист кваліфікаційної 

роботи магістра 

6 Захист  

ОК13 Англійська мова в професійній 

діяльності політолога 

4 Іспит 
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Перелік вибіркових освітніх компонент освітньо-професійної програми 

«Політологія» 

 

 Компонент освітньо-професійної 

програми  

Кількість кредитів Форма підсумкового 

контролю 

    

Вільний вибір здобувачів другого (магістерського) рівня освіти 

ВБ 1.1 Цивілізація як середовище 

політогенезу  

5 

 

Іспит 

ВБ 1.2 Захід-Схід: особливості 

політичних культур. 

ВБ 1.3 Світ-системні трансформації у 

ХХІ столітті. 

ВБ 2.1 Політика та сучасна цифрова 

комунікація  

 

5 

Іспит 

ВБ 2.2 Інформаційні кампанії в політиці 

ВБ 2.3 Комунікативні технології 

транснаціональних корпорацій 

ВБ 3.1 Політичні та соціальні технології.  5 Залік 

ВБ 3.2 Технологічні виклики політичним 

інститутам в умовах цифрових 

трансформацій. 

ВБ 3.3 Технології кольорових революцій 

ВБ 3.4 Цивільний захист 

ВБ 4.1 ЄС та його політичні інститути 5 Залік  

ВБ 4.2 Концепції європейської інтеграції 

ВБ 4.3 Проблеми інтеграції та 

дезінтеграції в сучасній Європі 

ВБ 5.1 Політична міфологія 5 Залік 

ВБ 5.2 Політика пам’яті: теорія і 

практика творення 

ВБ 5.3 Великі ліберали ХХ – ХХІ століть 
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Структурно-логічна схема 

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

освіти другого рівня 
Семестр Обов’язкові освітні компоненти Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти 

1 Інтелектуальна власність 1.1.Цивілізація як середовище політогенезу 

1.2.Захід-Схід: особливості політичних культур 

1.3.Світ-системні трансформації у ХХІ столітті 
Політична психологія 

Основи української політичної регіоналістики 

Політичні інститути та процеси в Україні 

Методика викладання політичних наук 

Асистентська практика 

Філософія політики 

Англійська мова в професійній діяльності політолога 

 

2 Методологія і логіка наукових досліджень 2.1 Політика та сучасна цифрова комунікація 

2.2 Інформаційні кампанії в політиці 

2.3 Комунікативні технології транснаціональних 

корпорацій 

 

5.1 Політична міфологія 

5.2 Політика пам’яті: теорія і практика творення 

5.3 Великі ліберали ХХ – ХХІ століть 

Політична глобалістика 

Філософія політики 

Професійне та науково - методичне забезпечення викладацької 

діяльності у ЗВО 

 

3 Переддипломна практика 3.1 Політичні та соціальні технології 

3.2 Технологічні виклики політичним інститутам в 

умовах цифрових трансформацій 

3.3 Технології кольорових революцій 

3.4 Цивільний захист 

 

4.1 ЄС та його політичні інститути 

4.2 Концепції європейської інтеграції 

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра 
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4.3 Проблеми інтеграції та дезінтеграції в сучасній 

Європі 

 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація здобувачів другого рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота магістра політології – самостійне, профільоване дослідження, 

виконуване здобувачами другого рівня вищої освіти зі спеціальності 052 – «Політологія». Передбачає розв’язання 

складної теоретичної проблеми або практичної задачі  у політичній сфері, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів політичної науки. Кваліфікаційна робота магістра політології не 

містить в собі академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. Має на меті перевірку набутих професійних навичок 

випускників.  

Кваліфікаційна робота магістра політології передбачає: 

– розширення теоретичних і практичних знань, набутих на першому освітньому рівні, та застосування їх при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих й інших завдань, які потребують високого рівня 

компетентності; 

– поглиблення навичок наукової роботи, оволодіння методикою і методологією наукового  дослідження та 

експерименту, пов'язаних з темою  магістерської роботи. 

Кваліфікаційна робота магістра 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  

компонентам освітньої програми 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ІК + + + + + + + + + + + + + 

ЗК01       + +  +    

ЗК02  + + + + +     + + + 

ЗК03 +  +           

ЗК04 + + +     + + + + + + 

ЗК05  +  +   + + + +  + + 

ЗК06   + +   +    + +  

ЗК07 +  +      +  + +  

ЗК 08             + 

СК01  + + + +    +  + +  

СК02       + +  +    

СК03  + + + + +   +   +  

СК04  + + +  +   +  + +  

СК05  + +   + + +  + + +  

СК06  + + + +   + + + + +  

СК07   + +  +        
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Таблиця 2 

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

Позначки 

програмових 

результатів 

навчання 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 

ПР01  + + + + +   +  + +  

ПР 02  + + + + + + + + + + + + 

ПР 03       +      + 

ПР 04  + +   +   +   +  

ПР 05 +  +     +  +  +  

ПР 06  + + + + +   +  + +  

ПР07 +     + + +  +    

ПР 08 + + + +    +  +    

 


