




І. Профіль освітньої програми «Політологія» зі спеціальності 052 «Політологія»

Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу

Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет

Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації

Бакалавр
Бакалавр політології

Офіційна назва
освітньої програми Освітньо-професійна програма «Політологія»

Тип диплома та обсяг
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання 3
роки та 10 місяців.

Наявність
акредитації

Міністерство освіти і науки України
Сертифікат про акредитацію НД №  1492448 Львівський
національний університет імені Івана Франка відповідно до
рішення Атестаційної комісії від 27 червня 2013 року протокол
№ 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494-л) з галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія визнано
акредитованим за рівнем бакалавр. Термін дії сертифіката до 1
липня 2023 року (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016  №
1565).

Рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6
рівень

Передумови Повна загальна середня освіта
Мова викладання Українська
Термін дії освітньої
програми

5 років (до наступного планового оновлення, не перевищуючи
періоду акредитації)

Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

http://filos.lnu.edu.ua/
https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy
https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-istoriji-politychnoji-nauky

2 - Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері політології, здатних компетентно вирішувати
складні проблеми, що виникають в сфері організації політичних інститутів та процесів,
органів державної влади та місцевого самоврядування, вирішення проблем розвитку
громадянського суспільства, застосовуючи теорії, методологію дослідження та практичні
методи аналізу сфери суспільно-політичного життя.

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область,
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація)

Галузь знань – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 – Політологія
ОПП «Політологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих кадрів,
здатних застосовувати методи, техніки та концепції політичної науки
для розв'язання спеціалізованих завдань в процесі здійснення
професійної діяльності у сфері політики. У предметне поле входить
сукупність всіх теоретичних підходів, що складають нормативну та
емпіричну політичну теорію, політичну методологію, міжнародні та
глобальні студії, політичні комунікації, теорію політичних інститутів
та процесів, спеціальні політологічні дисципліни, та їх емпіричне
застосування в професійній діяльності політолога.
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Орієнтація
освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус
освітньої програми

Загальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за
спеціальністю 052 «Політологія». Освітньо-професійна програма
спрямована на формування практичних умінь і навичок, необхідних
для проектної та аналітичної діяльності, розробки та реалізації
публічної політики, консультаційної та комунікаційної діяльності в
державних та недержавних установах.
Ключові слова: політична влада, політична система, світова політика,
глобалізаційні процеси, політичний процес, політичний менеджмент,
політичний маркетинг, політична кампанія, інтеграційні процеси.

Особливості
програми

В структуру програми входить теоретична та практична компонента.
Теоретична компонента передбачає формування у здобувачів вищої
освіти професійних знань та навичок, які будуть необхідними для
успішної самореалізації в політичній сфері. Основний акцент
теоретичної компоненти зроблений на формуванні комплексного
розуміння розвитку політичних інститутів та систем, перебігу
політичних процесів, теоретичних основ їх формування та
трансформації на регіональному, національному, міжнародному та
глобальному рівнях. Практична компонента передбачає написання та
захист курсових та кваліфікаційних робіт, що є демонстрацією
формування здобувачами вищої освіти навичок аналітичної
діяльності, а також дві практики, навчальну та виробничу,
безпосередньо пов’язані із вибором спеціалізації. В програмі створені
умови для академічної мобільності здобувачів вищої освіти, в тому
числі міжнародної.
Програма передбачає можливість як вибору внутрішньої спеціалізації,
що дає здобувачу можливість самостійно обрати фокус частини
освітньої програми, так і низку навчальних дисциплін на вибір, що
мають на меті поглибити або доповнити в залежності від вибору
здобувача його спеціалізацію.

4. Придатність випускників для працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до
працевлаштування

Місця роботи: центральні та місцеві органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, громадські організації, політичні партії,
професійні спілки, експертно-аналітичні центри, науково-дослідні
організації, освітні установи, засоби масової комунікації, міжнародні
організації. транснаціональні компанії.
Посади:
3431 Секретарі адміністративних органів 
3435.1 Організатори діловодства (державні установи) 
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
3436.9 Інші помічники 

Подальше
навчання

Можливість продовжувати освіту за другим рівнем вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

5. Викладання та оцінювання

Викладання та
навчання

Навчання за освітньо-професійною програмою є
студентоцентрованим, проблемно-орієнтованим, передбачає
електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на
основі досліджень тощо. Воно поєднує лекційні курси з практичними
заняттями, розглядаються case-study, проводяться ділові, симуляційні
ігри, застосовуються інші інтерактивні методи навчання. Заняття
проводять з дискусіями, підготовкою презентацій, що розвиває
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логічне та критичне мислення, ділові, комунікативні і лідерські
навички, вміння працювати в команді. Навчання включає практики.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
системою ECTS та національною шкалою оцінювання. Оцінювання
включає у себе поточний і підсумковий контроль, державну
атестацію, а також публічний захист (демонстрацію) кваліфікаційної
роботи.
Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в
малих групах, тестування, захист індивідуальних завдань тощо.
Підсумковий контроль – екзамени і заліки з урахуванням накопичених
балів поточного контролю.
Державна атестація – здача державного екзамену та підготовка і
публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи.

6. Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері політології, використовуючи методологічні підходи
політичної науки, методики, техніки та прийоми прикладної
політології для розв'язання проблем політичного характеру та таких,
що мають прояви в політичній сфері, в процесах творення та
трансформації політичних інститутів державної влади та
громадянського суспільства, і характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов та вимог.

Загальні
компетентності

(ЗК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність спілкування державною мовою усно та письмово.
ЗК 3. Здатність спілкування іноземною мовою усно та письмово.
ЗК 4. 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.
ЗК 5. Здатність працювати індивідуально та в команді, проявляти
лідерські якості.
ЗК 6. Здатність збирати, опрацьовувати та аналізувати інформацію в
професійній сфері, використовувати інформаційні технології в
професійній діяльності.
ЗК 7. 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.

Фахові
компетентності

спеціальності (СК)

СК 1. Знання та розуміння основних політологічних категорій,
концепцій та методологічних підходів.
СК 2. Розуміння специфіки розвитку політичних інститутів та систем
на сучасному етапі їх розвитку та в історичній ретроспективі.
СК 3. Вміння застосовувати методологічні підходи та прийоми,
техніки наукових та прикладних досліджень в політиці.
СК 4. Розуміння особливостей розвитку політичних вчень в країнах
світу та Україні в різні періоди їх існування.
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СК 5. Здатність аналізувати політичні аспекти міжнародних відносин
на міждержавному, регіональному та глобальному рівнях, їх вплив на
розвиток політичних інститутів на державному та наддержавному
рівні.
СК 6. Здатність аналізувати сучасні процеси політичних
трансформацій та формування нових політичних інститутів та
практик в сучасних суспільствах.
СК 7. Розуміння філософських, правових, соціокультурних та
економічних основ політичного життя.
СК 8. Здатність аналізувати особливості політичних партій та
виборів як основних інститутів демократичного суспільства, їх ролі та
значення для успіху політичного транзиту.
СК 9. Знання та розуміння теоретичних основ державного
управління, діяльності політичної влади та місцевого самоврядування
в країнах світу та Україні.
СК 10. Розуміння теоретичних основ інтерпретації феноменів
політичної еліти та лідерства, концепцій політичної поведінки та
культури.
СК 11. Здатність презентувати результати досліджень усно, письмово
та з допомогою використання інформаційних технологій.
СК 12. Вміння застосовувати кількісні та якісні методики аналізу
основних політичних акторів, процесів, характеристик політичних
систем.
СК 13. Знання та розуміння основних форм, способів і засобів
політичного консалтингу та вміння застосувати їх у практичній
діяльності політолога-консультанта.
СК 14. Знання та розуміння принципів аналізу політичної комунікації,
її видів та форм, здатність застосувати на практиці комунікативні
технологій в політичній сфері.
СК 15. Розуміння сутності PR і його ролі у політичній сфері, вміння
застосувати на практиці технологій ефективного PR на різних рівнях
політики.
СК 16. Здатність розробляти ефективні політичні рішення на основі
існуючих теоретичних моделей з урахуванням особливостей розвитку
політичної системи.
СК 17. Розуміння теоретичних моделей розвитку статичних та
динамічних елементів політичних систем на сучасному етапі розвитку
політичної науки та в історичній ретроспективі.
СК 18. Здатність аналізувати місце людини, соціальних груп в
політичних процесах в глобалізованому світі, прослідковувати
політичні аспекти соціокультурних відносин та їх вплив на
формування ідентичності громадян.
СК 19. Здатність аналізувати політичні конфлікти та загрози
міжнародній безпеці, зокрема активні міжнародні конфлікти
сучасності та їх вплив на національну та міжнародну безпеку в
теоретичному та практичному вимірах.
СК 20. Здатність аналізувати структуру міжнародної системи та місце
в ній міжнародних організацій, їхній політичний вплив на сучасні
інтеграційні процеси та особливості їх прояву в регіонах світу.

7. Програмні результати навчання
РН 1. Розуміти предметну область професійної сфери діяльності та
основні принципи та етичні засади професійної діяльності.
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РН 2. Використовувати державну та іноземну мову в професійному
спілкуванні усно та письмово.
РН 3. Застосовувати в професійній діяльності інформаційні
технології.
РН 4. Мати навички професійної комунікації, командної роботи та
безпечної діяльності в професійній сфері.
РН 5. Мати навички критичного мислення в професійній сфері.
РН 6. Використовувати категоріальний та аналітичний апарат
сучасної політології.
РН 7. Встановлювати логічні зв'язки та аналізувати взаємозалежність
між соціокультурними особливостями суспільства та розвитком його
політичної системи.
РН 8. Знати історію та розуміти особливості сучасного розвитку
політичних систем та інститутів.
РН 9. Аналізувати процеси трансформацій політичних систем та
зміни, що відбуваються на державному та наддержавному рівні в
умовах глобалізації.
РН 10. Використовувати коректні методики та техніки прикладної
політології в професійній діяльності.
РН 11. Аналізувати основні напрямки та принципи розвитку
політичних ідей, концептів та теорій, їх місця в загальній
філософсько-науковій структурі політичного знання.
РН 12. Аналізувати особливості структурної та ідейно-ідеологічної
трансформації політичних партій, виборчі процеси в сучасних
демократичних системах.
РН 13. Вибудовувати стратегію виборчої кампанії, формувати імідж
політичних лідерів, кампанії з громадянської освіти та розвитку
політичної культури населення.
РН 14. Аналізувати особливості перебігу та прогнозувати напрямки
розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів та їх наслідки на
національні політичні системи.
РН 15. Мати навички організації аналітичної та консультаційної
діяльності в державних та недержавних структурах.
РН 16. Організовувати діяльність суб’єктів політики та державного
управління, враховуючи стан політичної системи, її інституційну
структуру, зовнішні та внутрішні ризики.
РН 17. Конструювати дизайн політичних кампаній та
використовувати політичні технології в аналітичній, консультаційній
та прикладній політичній діяльності.
РН 18. Аналізувати сучасні соціокультурні процеси та їх вплив на
розвиток національних політичних систем та міжнародної системи.
РН 19. Розв'язувати проблеми та розробляти політичні рішення в
кризових ситуаціях на місцевому, національному та міжнародному
рівнях.
РН 20. Аналізувати стан та особливості протікання політичних
процесів в різних політичних режимах.
РН 21. Аналізувати політичні конфлікти та кризові ситуації на різних
рівнях, в тому числі міжнародному, застосовувати вивчені моделі їх
розв’язання.
РН 22. Вирішувати проблеми комунікації в політичній сфері,
застосовувати методики та техніки зв'язків з громадськістю,
використовувати класичні та нові медіа в професійній діяльності.
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8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують
навчальний процес із спеціальності 052 Політологія:
Професорів – 3, доцентів –14, в тому числі, доцентів докторів наук –
2, асистентів – 7, в тому числі кандидатів політичних наук – 4.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні
працівники один раз на п’ять років проходять підвищення
кваліфікації, зокрема стажування, в т. ч. за кордоном.
Закордонні фахівці запрошуються для читання окремих лекцій на
освітній програмі.

Матеріально-техніч
не забезпечення

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у
навчальному процесі:
- вул. Університетська, 1 – 23 453,00 кв. м.;
- вул. Січових Стрільців, 14 – 4 395,30 кв. м.;
- вул. Січових Стрільців, 16 – 1 981,20 кв. м.;
- вул. Січових Стрільців, 19 – 2 635,60 кв. м.;
- вул. П. Дорошенка, 41 – 7 763,70 кв. м.;
- вул. П. Дорошенка, 33 – 1 211,50 кв. м;
- вул. Коперника, 3 – 4 728,30 кв. м.
2. Забезпечення належного стану аудиторного фонду (дев'ять
аудиторій за адресою вул. Університетська, 1; десять аудиторій за
адресою вул. Коперника, 3; десять аудиторій за адресою вул.
Дорошенка, 41; чотири аудиторії за адресою вул. Грушевського, 4) із
підключенням до мережі Wi-Fi. Частина аудиторій обладнана
мультимедійними проекторами. Крім того, у навчальному процесі
використовуються портативні проектори і фліп-чарти.
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів/класів зі
стаціонарними ПК з підключенням до мережі Інтернет:
- комп’ютерний клас № 1б; 49 кв. м.;
- комп’ютерний клас № 1в; 32,5 кв. м.
4. Інформація про соціально-побутову інфраструктуру: гуртожитки
для студентів; їдальні, буфети та кафе; медичні пункти; актові зали;
спортивні зали; плавальні басейни; студентський клуб; бази
відпочинку.

Інформаційне та
навчально-методич
не забезпечення

Інформаційне та матеріально-технічне забезпечення програми
включає

1. Бібліотеки, читальний зал та науково-методичні кабінети
філософського факультету, забезпечені достатнім обсягом
наукової та навчальної літератури і фахових видань.

2. Точки бездротового доступу та відкритий необмежений доступ
до мережі Інтернет.

3. Доступ до офіційного веб-сайту ЛНУ ім. Івана Франка та сайту
філософського факультету; доступ до електронних і
бібліотечних ресурсів.

4. Доступ до баз даних періодичних наукових видань
університету з соціальних наук.

5. Навчальні плани та робочі програми.
6. Комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних

дисциплін, що включають робочі навчальні програми, плани
практичних (семінарських) занять, завдання для практичних
робіт, завдання для самостійної роботи студентів.

7. Програми для проходження практики.
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9. Академічна мобільність
Національно-креди
тна мобільність

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ

Міжнародна
кредитна
мобільність

Студенти мають дуже широкий спектр можливостей для навчання та
стажування за кордоном, передусім у рамках різноманітних програм
обміну і стипендій. Вони базово забезпечуються програмами обміну
«Erasmus+», «Fulbright», «Mevlana» тощо. Повний перелік можна
отримати у Відділі міжнародних зв’язків Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Перелік найвідоміших університетів, включених до програм
міжнародної кредитної мобільності, із якими співпрацює Львівський
національний університет імені Івана Франка: Monash University
(Австралія), University of Liège (Бельгія), Veliko Tarnovo University
St.Cyril and Methodius, St. Clement of Ohrid University of Sofia,
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Болгарія), University of
Alberta та University of Manitoba (Канада), University of Zagreb
(Хорватія), University of Ostrava, Palacký University of Olomouc і Tomas
Bata University in Zlín (Чехія), University of Aarhus (Данія), University
of Angers та University of Maine (Франція), Chemnitz University of
Technology, Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Ilmenau
University of Technology, University of Würzburg, DAAD, Humboldt
University of Berlin, University of Potsdam та University of Bayreuth
(ФРН), Aristotle University of Thessaloniki та National and Kapodistrian
University of Athens (Греція), Debrecen University і Ariel University
(Угорщина), University of Macerata, Roma Tre University, University of
Milan, Tuscia University in Viterbo та University of L'Aquila (Італія),
Šiauliai University, Mykolas Romeris University та Vilnius University
(Литва), Alecu Russo State University of Bălţi та Moldova State
University (Молдова), Jagiellonian University, Jan Kochanowski
University in Kielce, The University of Silesia in Katowice, University of
Wrocław, University of Warsaw, Opole University, Maria Grzegorzewska
Academy of Special Education, Adam Mickiewicz University in Poznań,
University of Zielona Góra, University of Lodz, The University of Warmia
and Mazury in Olsztyn, Maria Curie-Sklodowska University, University of
Gdansk та The Jacobs University (Польща), University of Coimbra та
University of Porto (Португалія), Babeș-Bolyai University (Cluj) та
Ștefan cel Mare University of Suceava (Румунія), Comenius University і
Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Словаччина), University of
Ljubljana (Словенія), University of the Basque Country, University of
Valencia, University of Seville і University of Cádiz (Іспанія), Mälardalen
University (Швеція), Istanbul University, Sakarya University, Ağrı
İbrahim Çeçen University і Ordu University (Туреччина), University of
Michigan, The University of Alabama, University of Wisconsin-Madison,
The University of Kansas, Western Michigan University, Webster
University і University of South Carolina (США).

Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Є можливість навчання іноземних здобувачів вищої освіти згідно з
«Правилами прийому до Львівського національного університету
імені Івана Франка» за умови знання ними української мови
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні

дисципліни, курсові проекти, практики,
кваліфікаційна робота

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки

ЗК 1.1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік
ЗК 1.1.02 Історія України 3 іспит
ЗК 1.1.03 Філософія 3 іспит
ЗК 1.1.04 Іноземна мова 12 залік, іспит
ЗК 1.1.05 Історія української культури 3 залік
ЗК 1.1.06 Фізичне виховання 3 залік
Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 27 кредитів ЄКТС

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки
ПП 1.2.01 Вступ до спеціальності 3 іспит
ПП 1.2.02 Політична географія і геополітика 3,5 іспит
ПП 1.2.03 Історія політичних вчень (І ч) 4 іспит
ПП 1.2.04 Основи економічної теорії 4 залік
ПП 1.2.05 Політичний аналіз і прогнозування 4,5 іспит
ПП 1.2.06 Історія політичних вчень (ІІ ч) 5 іспит
ПП 1.2.07 Логіка 3 залік
ПП 1.2.08 Історія і теорія демократії 4,5 іспит
ПП 1.2.09 Еволюція політичних інститутів 4,5 іспит
ПП 1.2.10 Зовнішня політика України та зарубіжних країн 4 іспит
ПП 1.2.11 Історія політичних вчень (ІІІ ч) 4 іспит
ПП 1.2.12 Політичний процес 4 іспит
ПП 1.2.13 Основи інформатики та вищої математики 3 залік
ПП 1.2.14 Партологія 4 іспит
ПП 1.2.15 Політична влада 4 іспит
ПП 1.2.16 Філософія політики 5 залік, іспит
ПП 1.2.17 Історія політичних вчень (IV ч) 3 залік
ПП 1.2.18 Політичні еліти і лідерство 4,5 іспит
ПП 1.2.19 Псефологія 4,5 іспит
ПП 1.2.20 Політичні інститути і системи 4,5 іспит
ПП 1.2.21 Політична комунікація і PR 4,5 іспит
ПП 1.2.22 Місцеве самоврядування 4,5 іспит
ПП 1.2.23 Політичні режими 4 іспит
ПП 1.2.24 Конфлікти та національна безпека 3 іспит
ПП 1.2.25 Політична думка України 3 іспит
ПП 1.2.26 Політична психологія і культура 4 іспит
ПП 1.2.27 Міжнародні відносини 4 іспит
ПП 1.2.28 Неформальні інститути в політиці 3,5 іспит
ПП 1.2.29 Психологія 3,5 іспит
ПП 1.2.30 Порівняльна політологія 3,5 іспит
ПП 1.2.31 Безпека життєдіяльності та охорона праці

(Основи охорони праці, Охорона праці в галузі) 3 залік

ПП 1.2.32 Державне управління 4 іспит
ПП 1.2.33 Політична реклама 3,5 іспит
ПП 1.2.34 Курсова робота (Історія політичних вчень (ІІІ ч)) 3 захист курсової

роботи
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ПП 1.2.35 Курсова робота (Міжнародні відносини) 3 захист курсової
роботи

ПП 1.2.36 Курсова робота (Порівняльна політологія) 3 захист курсової
роботи

ПП 1.2.37 Навчальна практика 4,5 залік
ПП 1.2.38 Виробнича практика 4,5 залік
ПП 1.2.39 Державний екзамен 3 іспит в ЕК
ПП 1.2.40 Кваліфікаційна робота 4,5 захист в ЕК

Загальний обсяг циклу професійної та практичної
підготовки:

153 кредити ЄКТС

Загальний обсяг нормативних навчальних дисциплін: 180 кредитів ЄКТС
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни вільного вибору студента
2.1.1. Цикл загальної підготовки

ЗК2.1.1.01-З
К2.1.1.04 Дисципліни вільного вибору 12 залік

2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки за блоками вибіркових дисциплін **

ВБ-1 Політична соціологія 3,5 залік
Риторика та спічрайтинг

ВБ-2 Напівпрезидентська система правління 3,5 залікЕтнополітологія

ВБ-3 Пропаганда і маніпуляція 4 залікДинамічні виміри політики

ВБ-4 Місцева політика 3,5 залік
Адвокація і лобіювання

ВБ-5 Політичні системи СНД 3,5 залік
Політичний дискурс та дискурс-аналіз

ВБ-6
Аналіз політичних та міжінституційних
конфліктів 3 залік

Гендер і політика
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки за блоками вибіркових дисциплін

Блок вибіркових дисциплін 1 “Політичний аналіз і консалтинг”

ВБ-7 Політична регіоналістика 4,5 залік

ВБ-8 Основи ТІМС 4,5 залік

ВБ-9 Методи багатовимірного статистичного аналізу 4 залік

ВБ-10 Політичні рішення 4 залік

ВБ-11 Політичні інститути: кількісні виміри аналізу 4 залік

ВБ-12 Політичні конфлікти 3 залік

ВБ-13 Інтернет і нові медіа в політиці 3 залік

Всього 27 кредитів
Блок вибіркових дисциплін 2 “Політична комунікація і PR"

ВБ-14 Менеджмент та аналіз виборчої кампанії 4,5 залік

ВБ-15 Правові аспекти комунікації 4,5 залік

ВБ-16 Популізм і комунікація 4 залік
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ВБ-17 Політична лінгвістика 4 залік

ВБ-18 PR-жанри та PR-технології 4 залік

ВБ-19 Виборчі комунікації 3 залік

ВБ-20 Організація PR-кампаній 3 залік

Всього 27 кредитів
Блок вибіркових дисциплін 3 “Публічна політика”

ВБ-21 Основи публічної політики 4,5 залік

ВБ-22 Політологічні теорії держави 4,5 залік

ВБ-23 Громадянська освіта і демократія 4 залік

ВБ-24
Ухвалення політичних рішень та публічна
політика

4
залік

ВБ-25 Системний аналіз 4 залік

ВБ-26
Проектний менеджмент та основи
GR-менеджменту

3
залік

ВБ-27 Теорії бюрократії 3 залік

Всього 27 кредитів
Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін: 60 кредитів ЄКТС

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів ЄКТС
* Студенти мають можливість обрати один предмет з блоку
** Студенти мають можливість обрати один блок дисциплін
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2.2. Структурно-логічна схема ОП

Семестр Компоненти ОП
Перший ЗК 1.1.01, ЗК 1.1.02, ЗК 1.1.03. ЗК 1.1.05, ПП 1.2.01, ПП 1.2.02, ПП 1.2.03,

ПП 1.2.04
Другий ЗК 1.1.04, ЗК 1.1.06, ПП 1.2.05, ПП 1.2.06, ПП 1.2.07, ПП 1.2.08, ПП 1.2.09,

ПП 1.2.10
Третій ПП 1.2.11, ПП 1.2.12, ПП 1.2.13, ПП 1.2.14, ПП 1.2.15, ПП 1.2.16, ПП 1.2.34,

ЗК2.1.1.01
Четвертий ЗК 1.1.04, ПП 1.2.16, ПП 1.2.17, ПП 1.2.18, ПП 1.2.19, ПП 1.2.20, ПП 1.2.21,

ЗК2.1.1.02,
П'ятий ПП 1.2.22, ПП 1.2.23, ПП 1.2.24, ПП 1.2.25, ЗК2.1.1.03, ВБ-1, ВБ-7, ВБ-8,

ВБ-14, ВБ-15, ВБ-21, ВБ-22,
Шостий ПП 1.2.26, ПП 1.2.27, ПП 1.2.35, ПП 1.2.37, ЗК2.1.1.04,ВБ-2, ВБ-9, ВБ-10,

ВБ-16, ВБ-17, ВБ-23, ВБ-24.
Сьомий ПП 1.2.28, ПП 1.2.29, ПП 1.2.30, ПП 1.2.31, ПП 1.2.36, ПП 1.2.38, ВБ-3, ВБ-11,

ВБ-18, ВБ-25
Восьмий ПП 1.2.32, ПП 1.2.33, ПП 1.2.39, ПП 1.2.40, ВБ-4, ВБ-5, ВБ-6, ВБ-12, ВБ-13,

ВБ-19, ВБ-20, ВБ-26, ВБ-27

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з політології проводиться у формі: здачі

державного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження їм ступеня бакалавра із присвоєнням
кваліфікації: Бакалавр політології.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється атестаційною
кваліфікаційною комісією, до складу якої можуть бути залучені представники роботодавців
та їхніх об’єднань, закордонних вищих навчальних закладів і дослідницьких центрів, а також
релевантних міжнародних організацій, зокрема дипломатичних, урядових і ґрантодавчих.

Атестація здійснюється відкрито та публічно.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (нормативна складова)

Компонент ОП Компетентності
Загальні компетентності Компетентності спеціальності

З
К
1
.

З
К
2
.

З
К
3
.

З
К
4
.

З
К
5
.

З
К
6
.

З
К
7
.

С
К
1
.

С
К
2
.

С
К
3
.

С
К
4
.

С
К
5
.

С
К
6
.

С
К
7
.

С
К
8
.

С
К
9
.

С
К
1
0
.

С
К
1
1
.

С
К
1
2
.

С
К
1
3
.

С
К
1
4
.

С
К
1
5
.

С
К
1
6
.

С
К
1
7
.

С
К
1
.
8

С
К
1
9
.

С
К
2
0
.

ЗК 1.1.01 • • •
ЗК 1.1.02 • • •
ЗК 1.1.03 • • •
ЗК 1.1.04 • • •
ЗК 1.1.05 • • •
ЗК 1.1.06 • •
ПП 1.2.01 • • •
ПП 1.2.02 • • •
ПП 1.2.03 • • •
ПП 1.2.04 • • •
ПП 1.2.05 • • •
ПП 1.2.06 • • •
ПП 1.2.07 • • • •
ПП 1.2.08 • • • •
ПП 1.2.09 • • •
ПП 1.2.10 • • • • • •
ПП 1.2.11 • • •
ПП 1.2.12 • • • •
ПП 1.2.13 • • •
ПП 1.2.14 • • • •
ПП 1.2.15 • • •
ПП 1.2.16 • • •
ПП 1.2.17 • • •
ПП 1.2.18 • • • •
ПП 1.2.19 • • • •
ПП 1.2.20 • • •
ПП 1.2.21 • • •
ПП 1.2.22 • • •
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ПП 1.2.23 • • • •
ПП 1.2.24 • • • • •
ПП 1.2.25 • • • •
ПП 1.2.26 • • • •
ПП 1.2.27 • • •
ПП 1.2.28 • • •
ПП 1.2.29 • • •
ПП 1.2.30 • • •
ПП 1.2.31 • •
ПП 1.2.32 • • • •
ПП 1.2.33 • • •
ПП 1.2.34 • • • • • •
ПП 1.2.35 • • • • •
ПП 1.2.36 • • • • • •
ПП 1.2.37 • • • • • • • •
ПП 1.2.38 • • • • • • •
ПП 1.2.39 • • • • • • • • • • • • • •
ПП 1.2.40 • • • • • • • • • • • • • • •
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
(нормативна складова)

Компонент ОП Результати навчання
Р
Н
1
.

Р
Н
2
.

Р
Н
3
.

Р
Н
4
.

Р
Н
5
.

Р
Н
6
.

Р
Н
7
.

Р
Н
8
.

Р
Н
9
.
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Н
1
0
.

Р
Н
1
1
.
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Н
1
2
.
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Н
1
3
.
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Н
1
4
.
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Н
1
5
.

Р
Н
1
6
.

Р
Н
1
7
.

Р
Н
1
8
.

Р
Н
1
9
.

Р
Н
2
0
.

Р
Н
2
1
.

РН
22.

ЗК 1.1.01 • • •
ЗК 1.1.02 • • •
ЗК 1.1.03 • • •
ЗК 1.1.04 • • •
ЗК 1.1.05 • • •
ЗК 1.1.06 •
ПП 1.2.01 • • • •
ПП 1.2.02 • • • •
ПП 1.2.03 • • •
ПП 1.2.04 • • •
ПП 1.2.05 • • • •
ПП 1.2.06 • • •
ПП 1.2.07 • • •
ПП 1.2.08 • • •
ПП 1.2.09 • • •
ПП 1.2.10 • • •
ПП 1.2.11 • • •
ПП 1.2.12 • • •
ПП 1.2.13 • • •
ПП 1.2.14 • • • • •
ПП 1.2.15 • •
ПП 1.2.16 • • •
ПП 1.2.17 • • •
ПП 1.2.18 • • • •
ПП 1.2.19 • • • •
ПП 1.2.20 • • •
ПП 1.2.21 • • •
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ПП 1.2.22 • • • • •
ПП 1.2.23 • • •
ПП 1.2.24 • • •
ПП 1.2.25 • • •
ПП 1.2.26 • • • • •
ПП 1.2.27 • • •
ПП 1.2.28 • • • •
ПП 1.2.29 • • •
ПП 1.2.30 • • •
ПП 1.2.31 • •
ПП 1.2.32 • • •
ПП 1.2.33 • •
ПП 1.2.34 • • • •
ПП 1.2.35 • • • • •
ПП 1.2.36 • • • •
ПП 1.2.37 • • • • •
ПП 1.2.38 • • • • • • •
ПП 1.2.39 • • • • • • • •
ПП 1.2.40 • • • • • • • • •
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