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1. Профіль освітньо-професійної програми «Політологія»
зі спеціальності 052 Політологія

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу

Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет

Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу

Бакалавр
Бакалавр політології

Офіційна назва освітньої
програми

Освітньо-професійна програма «Політологія»

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

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

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію
Серія НД №1492448 від 25 вересня 2017 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка
відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27
червня 2013 року протокол № 105 (наказ МОН України
від 01.07.2013 №2494-л) з галузі знань (спеціальності)
05 Соціальні та поведінкові науки (052 Політологія)
визнано акредитованим за рівнем бакалавр (на підставі
наказу МОН України від 19.12.2016 №1565)
Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень

Передумови Повна загальна середня освіта

Мова(-и) викладання Українська

Термін дії освітньої
програми

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-politychnoj
i-nauky

2 – Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які вміють застосовувати теорії,
методологію та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і
практичних проблем у політичній сфері, володіють вміннями та навичками в сфері
політичного менеджменту, публічної політичної та експертної діяльності.

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
знань, спеціальність,
спеціалізація)

05 соціальні та поведінкові науки
052 політологія
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.
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Цілі навчання: підготовка кваліфікованих
фахівців-політологів, які вміють застосовувати теорії та
методи політичних наук для розв’язання складних
спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній
сфері.
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 освітньої
програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра має
прикладну орієнтацію.
Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку
фахівців-політологів, здатних до науково-дослідної,
організаційно-управлінської, проектно-аналітичної
діяльності у сфері політичного аналізу та практичної
політики, набуття ними навичок політичного
консультування, технологій прийняття рішень, розроблення
та реалізації  публічної політики.

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі знань № 05 «Соціальні та
поведінкові науки» за спеціальністю № 052 «Політологія».
Освітньо-професійна програма спрямована на формування
практичних вмінь і навичок, необхідних для
консультаційної діяльності, організації політичних
кампаній, прийняття та реалізації рішень у сфері публічної
політики, аналітично-проектної діяльності на основі
глибинного знання теорії та методології політичної науки.
Ключові слова: політична система, політична влада,
державна влада, політичний аналіз, політичний консалтинг,
публічна політика, політична комунікація, політичний PR.

Особливості програми Програма складається з теоретичної компоненти, зміст
якої формує у здобувачів вищої освіти загальнонаукові та
загальнополітологічні знання, категорійно-понятійний
апарат політичної науки, дослідницькі навички на основі
засвоєння методологічних принципів сучасної політології
та соціальних наук; практично-професійної компоненти,
зміст якої формує знання та наукові уявлення про політику,
моделі, принципи та технології професійної діяльності в
політичній сфері. Програма спрямована на збалансоване
формування «м’яких» навичок, необхідних для успішної
роботи та адаптації в більшості сфер соціального життя, та
професійних навичок, необхідних для успішної роботи
саме фахівця-політолога. Особливістю програми є
поєднання класичного напряму вивчення політичних
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теорій та політичної філософії з сучасними напрямами
дослідження, що активно розвиваються та мають
прикладний характер (політичний PR та консультування,
публічна політика тощо). Практика в органах держаної
влади та місцевого самоврядування, громадських
організаціях, співпраця з роботодавцями і стейкхолдерами
дає змогу здобувачам вищої освіти отримати практичні
знання у цій сфері; науково-дослідницька компонента
передбачає залучення студентів до участі в конференціях,
семінарах, воркшопах. Програма спрямована на підготовку
фахівців та аналітиків, здатних до швидкої адаптації у
професійному та соціально-політичному середовищі.
Програма передбачає формування навичок використання
іноземних мов у професійній діяльності та створення умов
для академічної мобільності. Програма передбачає
можливість подальшого навчання в магістратурі

4 – Придатність випускників
до 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:
2419.2 Консультант
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади,
виконкому)
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в
партіях та інших громадських організаціях)
2443.2 Політичний оглядач
2443.2 Політолог
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
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
(магістерським) 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 логічне та критичне мислення, ділові,
комунікативні і лідерські навички, вміння працювати в

5



команді. Студенти вчаться писати науково-дослідні та
аналітично-дослідні роботи різного рівня. Окрема увага
приділяється написанню завершальної кваліфікаційної
(бакалаврської) роботи, яка публічно презентується й
обговорюється за участі викладачів, студентів і
працівників-практиків.

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється
за системою ECTS та національною шкалою оцінювання.
Оцінювання включає у себе поточний і підсумковий
контроль та державну атестацію
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 – підготовка і публічний захист
(демонстрація) кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у політичній сфері, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов,
із застосовуванням теорій та методів політичної науки.

Загальні компетентності
(ЗК)

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК02. Здатність спілкуватися державною та іноземною
мовою.
ЗК03. 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)
компетенції (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.
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СК03. 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 сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу.
СК09. Здатність презентувати результати теоретичних і
прикладних досліджень для фахівців та нефахівців.
СК 10. Здатність застосовувати основні форми, способи і
засоби політичного консалтингу.
СК 11. Здатність аналізувати принципи здійснення
політичної комунікації, її види та форми та застосувати на
практиці комунікативні технологій в політичній сфері
СК 12. Здатність аналізувати PR-стратегії та кампанії і
застосувати на практиці технології ефективного PR на
різних рівнях політики.
СК 13. Здатність застосовувати теоретичні моделі
ухвалення політичних рішень та формувати стратегії
забезпечення прозорості процесу прийняття рішень.
СК 14. Здатність аналізувати та прогнозувати особливості
впливу соціальних груп, груп інтересів та груп тиску на
політичну реальність, організація та здійснення діяльності
з захисту групових інтересів в політичному процесі.
СК 15. Здатність використовувати засадничі основи
проектної діяльності як частини публічної політики, форм
та механізмів зв’язку інститутів громадянського
суспільства з інститутами державної влади.

7 - Програмні результати навчання

РН 01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності
РН 02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у

професійній діяльності.
РН 03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН 04. Мати навички професійної комунікації, здорової та безпечної діяльності в
професійній сфері.
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РН 05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній
діяльності.

РН 06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та
використовувати їх у професійній діяльності.

РН 07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології,
знати її цінності та досягнення.

РН 08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та
аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

РН 09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та
практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.

РН 10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних
історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

РН 11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії,
політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та
глобальних студій у фаховій діяльності.

РН 12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних
контекстах їх функціонування.

РН 13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному,
європейському та глобальному рівні.

PH 14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій,
спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

РН 15. 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.

РН17. Застосовувати здобуті навички для успішної консультативної діяльності в роботі з
політичними лідерами, інститутами, органами державної влади та громадськими
організаціями.

РН18. Застосовувати теоретичні моделі прийняття рішень для вирішення професійних
питань в сфері політичного та державного управління та здійснення публічної
політики.

РН19. Формувати успішні комунікаційні стратегії, використовувати знання про
міжіндивідуальну, групову та міжінституційну комунікацію для вирішення
політичних конфліктів.

РН20. Конструювати дизайн та реалізовувати соціально-політичні проекти,
використовувати навички комунікації з громадським сектором та зв’язків з
громадськістю в  процесі реалізації цих проектів.

РН21. Застосовувати теорії соціальної стратифікації, групової взаємодії, діяльності груп
інтересів та груп тиску на місцевому, регіональному та державному рівні
здійснення публічної політики.

РН22. Вміти формувати стратегії проведення публічної політики, аналізувати функції та
повноваження інституційних та неінституційних акторів в процесі здійснення
публічної політики.

8 – Кадрове забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Викладання на ОПП Політологія першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти забезпечують висококваліфіковані
науково-педагогічні працівники. Серед яких є 3

8



професорів, доцентів – 11, в тому числі, доцентів докторів
наук – 1, асистентів – 5, в тому числі кандидатів
політичних наук – 2.
Усі НПП раз на 5 років в обов’язковому порядку
підвищують свою викладацьку майстерність.
Можлива участь у навчальному процесі закордонних
фахівців та фахівців-практиків.

Матеріально-технічне
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.
5. У рамках змішаного і дистанційного навчання
викладачами та студентами базово застосовується
програмне забезпечення, встановлене на особисті
стаціонарні ПК і мобільні пристрої, зокрема: «Microsoft
Office 365»; «Zoom»; «Google Meet»; «Microsoft Teams»;
«Google Hangouts»; «Moodle».

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
освітньо-професійної програми «Політологія» відповідає
ліцензійним нормам надання освітніх.

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, системи
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електронного навчання Moodle (електронні курси
«Місцеве самоврядування» та «Історія і теорія
демократії»). Доступ до Microsoft Teams через
корпоративну пошту Office 365.

4. Доступ до баз даних періодичних наукових видань
університету з соціальних наук. Наявність доступу
до бібліографічної і реферативної бази даних Scopus
та Web of Science.

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

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

7. Програми для проходження практики.
9 - Академічна мобільність

Національна кредитна
мобільність

Національна кредитна мобільність забезпечується на
основі двосторонніх договорів між Львівським
національним університетом імені Івана Франка та іншими
університетами України, завдяки співпраці між кафедрами
політології й теорії та історії політичної науки з такими
закладами вищої освіти України, як: 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; Національний
університет «Львівська політехніка», м. Львів; ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», м. Ужгород;
Національний університет «Острозька академія», м.
Острог; Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, м. Чернівці.

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. Крім того,
на бакалаврат поширюється дія «Положення про визнання і
перезарахування результатів навчання учасників
академічної мобільності Львівського національного
університету імені Івана Франка» (2019), а також «Порядок
визнання у Львівському національному університеті імені
Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті» (2020).
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),

10



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 за умови
знання ними української мови та згідно з «Правилами
прийому до Львівського національного університету імені
Івана Франка»
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їхня логічна послідовність

2.1. Перелік компонент Освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти

(роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

1 2 3 4

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки

ОК 1. Українська мова (за професійним
спрямуванням) 3 залік

ОК 2. Історія України 3 екзамен
ОК 3. Філософія 3 екзамен

ОК 4. Іноземна мова 12 Залік/екзамен
ОК 5. Історія української культури 3 залік
ОК 6. Фізичне виховання 3 залік

Загальний обсяг циклу загальної (гуманітарної та
соціально-економічної) підготовки: 27 кредитів ЄКТС

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки. Нормативні навчальні
дисципліни

ОК 7. Вступ до спеціальності 3 екзамен
ОК 8. Політична географія і геополітика 3,5 екзамен
ОК 9. Історія політичних вчень (І ч) 4 екзамен

ОК 10. Основи економічної теорії 3 залік
ОК 11. Політичний аналіз і прогнозування 4,5 екзамен
ОК 12. Історія політичних вчень (ІІ ч) 5 екзамен
ОК 13. Логіка 3 залік
ОК 14. Історія і теорія демократії 4,5 екзамен
ОК 15. Еволюція політичних інститутів 4,5 екзамен
ОК 16. Політичні інститути і системи 4 екзамен
ОК 17. Історія політичних вчень (ІІІ ч) 4 екзамен
ОК 18. Політичний процес 4 екзамен
ОК 19. Основи інформатики та вищої математики 3 залік
ОК 20. Соціальна політика 4 екзамен
ОК 21. Політична влада 4 екзамен
ОК 22. Філософія політики 5 залік/екзамен
ОК 23. Історія політичних вчень (IV ч) 3 залік
ОК 24. Політичні еліти і лідерство 4,5 екзамен
ОК 25. Псефологія 4,5 екзамен
ОК 26. Партологія 4,5 екзамен
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ОК 27. Політична комунікація і PR 4,5 залік
ОК 28. Місцеве самоврядування 4,5 екзамен
ОК 29. Політичні режими 4 екзамен
ОК 30. Конфлікти та національна безпека 3 екзамен
ОК 31. Політична думка України 3 екзамен
ОК 32. Психологія 4 екзамен
ОК 33. Міжнародні відносини 4 екзамен
ОК 34. Неформальні інститути в політиці 3,5 залік
ОК 35. Політична психологія і культура 3,5 екзамен
ОК 36. Порівняльна політологія 3,5 екзамен

ОК 37.
Безпека життєдіяльності та охорона праці
(Основи охорони праці, Охорона праці в
галузі)

3 залік

ОК 38. Державне управління 4 екзамен
ОК 39. Політична реклама 3,5 екзамен

ОК 40. Курсова робота (Історія політичних вчень
(ІІІ ч))

3 захист
курсової/диф.

залік

ОК 41. Курсова робота (Міжнародні відносини)
3 захист

курсової/диф.
залік

ОК 42. Курсова робота (Порівняльна політологія)
3 захист

курсової/диф.
залік

ОК 43. Навчальна практика 4,5 диф.залік
ОК 44. Виробнича практика 4,5 диф.залік
ОК 45. Кваліфікаційна робота 7,5 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 (гуманітарної та соціально-економічної)
підготовки

ВБ 1. Дисципліни вільного вибору 12 залік

2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки*

ВБ 2. Політична соціологія 3,5 залік
Риторика та спічрайтинг

ВБ 3. Напівпрезидентська система правління 3,5 залік
Етнополітологія

ВБ 4. Пропаганда і маніпуляція 4 залік
Динамічні виміри політики

ВБ 5.
Регіональні політичні процеси

3,5
залік
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Адвокація і лобіювання

ВБ 6.
Політичні інститути країн Східної Європи і
Центральної Азії 3,5

залік

Політичний дискурс та дискурс-аналіз

ВБ 7.
Аналіз політичних і міжніституційних
конфліктів 3

залік

Гендер і політика

Загальний обсяг циклу професійної та практичної
підготовки: 21 кредит ЄКТС

Блоки вибіркових дисциплін**

Блок вибіркових дисциплін 1 «Політичний аналіз і консалтинг»

ВБ 8. Політичні інститути: кількісні виміри
аналізу 4,5 залік

ВБ 9. Основи ТІМС 4,5 залік

ВБ 10. Методи багатовимірного статистичного
аналізу 4 залік

ВБ 11. Політичні рішення 4 залік
ВБ 12. Політична регіоналістика 4 залік
ВБ 13. Політичні конфлікти 3 залік
ВБ 14. Менеджмент та аналіз виборчої кампанії 3 залік

Загальний обсяг вибіркового блока дисциплін
«Політичний аналіз і консалтинг»:

27 кредитів ЄКТС

Блок вибіркових дисциплін 2 «Політична комунікація і PR»

ВБ 15. Інтернет і нові медіа в політиці 4,5 залік
ВБ 16. Правові аспекти комунікації 4,5 залік
ВБ 17. Популізм і комунікація 4 залік
ВБ 18. Політична лінгвістика 4 залік
ВБ 19. PR-жанри та PR-технології 4 залік
ВБ 20. Виборчі комунікації 3 залік
ВБ 21. Організація PR-кампаній 3 залік

Загальний обсяг вибіркового блока дисциплін
«Політична комунікація і PR»:

27 кредитів ЄКТС

Блок вибіркових дисциплін 3 «Публічна політика»

ВБ 22. Основи публічної політики 4,5 залік
ВБ 23. Політологічні теорії держави 4,5 залік
ВБ 24. Громадянська освіта і демократія 4 залік

ВБ 25. Ухвалення політичних рішень та публічна
політика 4 залік
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ВБ 26. Системний аналіз 4 залік

ВБ 27. Проектний менеджмент та основи
GR-менеджменту 3 залік

ВБ 28. Теорії бюрократії 3 залік

Загальний обсяг вибіркового блока дисциплін
«Публічна політика»:

27 кредитів ЄКТС

Блок вибіркових дисциплін 4 «Світова політика і глобалізаційні процеси»

ВБ 29. Глобальні тренди світової політики 4,5 залік
ВБ 30. Теорія глобалізації 4,5 залік

ВБ 31. Розвиток і трансформація міжнародних
систем сучасності 4 залік

ВБ 32. Регіональні аспекти світової політики 4 залік
ВБ 33. Міжнародні конфлікти у XXI ст. 4 залік
ВБ 34. Національна і міжнародна безпека 3 залік
ВБ 35. Концепція глобальної демократії 3 залік

Загальний обсяг вибіркового блока дисциплін «Світова
політика і глобалізаційні процеси»:

27 кредитів ЄКТС

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240 кредитів ЄКТС
у т. ч. наукова компонента:

* Студенти мають можливість обрати одну з двох запропонованих дисциплін
** Студенти мають можливість обрати один з запропонованих блоків цілком
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3. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів

вищої освіти

Атестація здійснюється у формі: публічного захисту (демонстрації)

кваліфікаційної роботи і завершується видачею документа

встановленого зразка про присудження студенту освітнього ступеня

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр політології.

Вимоги до кваліфікаційної

роботи та її публічного

захисту

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у політичній сфері,

що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із

застосуванням теорій та методів політичної науки.

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату,

фальсифікації та фабрикації.

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті або в

репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
(нормативні дисципліни)

Компон
ент ОП

Компетентності
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності
З
К
0
1

З
К
0
2

З
К
0
3

З
К
0
4

З
К
0
5

З
К
0
6

З
К
0
7

С
К
0
1

С
К
0
2

С
К
0
3

С
К
0
4

С
К
0
5

С
К
0
6

С
К
0
7

С
К
0
8

С
К
0
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

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. ● ● ● ●
ОК 14. ● ● ● ●
ОК 15. ● ● ●
ОК 16. ● ● ●
ОК 17. ● ● ●
ОК 18. ● ● ●
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 ● ● ●
ОК 37. ● ● ●
ОК 38. ● ● ●
ОК 39. ● ● ● ● ●
ОК 40. ● ● ● ●
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ОК 41. ● ● ● ●
ОК 42. ● ● ● ●
ОК 43. ● ● ●
ОК 44. ● ● ● ●
ОК 45. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  відповідними
компонентами освітньої програми (нормативні дисципліни)

Компон
ент ОП

Результати навчання
Р
Н
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.
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Н
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Н
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.
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1
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.
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1
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1
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Н
1
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Н
1
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Р
Н
1
5
.

Р
Н
1
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.
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Н
1
7
.

Р
Н
1
8
.

Р
Н
1
9
.

Р
Н
2
0
.

Р
Н
2
1
.

Р
Н
2
2
.

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. ● ● ● ●
ОК 14. ● ● ● ●
ОК 15. ● ● ●
ОК 16. ● ● ●
ОК 17. ● ●
ОК 18. ● ● ●
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. ● ● ●
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ОК 36 ● ● ●
ОК 37. ● ● ●
ОК 38. ● ● ● ●
ОК 39. ● ● ● ●
ОК 40. ● ● ● ●
ОК 41. ● ● ● ●
ОК 42. ● ● ● ●
ОК 43. ● ● ●
ОК 44. ● ● ●
ОК 45. ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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