
ВСТУП НА ОСНОВІ  
ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

 

(тільки за рахунок коштів фізичних  
та / або юридичних осіб) 

 
Основні дати вступної компанії: 

 

прийом заяви в паперовому вигляді: 10–22 
липня 2019 р; 
проведення фахового вступного 
випробування: 23–30 липня 2019 р.; 
дата зарахування за кошти фізичних та / або 
юридичних осіб: 20 серпня 2019 р. 

 
Перелік документів для зарахування 

 
копія документа, що посвідчує особу та 
громадянство (2 екз.); 
військовий квиток або посвідчення про приписку 
– для військовозобов’язаних; 
копія документу державного зразку про 
раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень на основі якого 
здійснюється вступ і копія додатку до нього; 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
 
 
 

Проїзд до ДДМА від залізничного 
вокзалу автобусами маршрутів № 10, 21, 31, 
тролейбусом № 6 до зупинки «Академічна» 

 

Приймальна комісія 
 

ДДМА, м. Краматорськ, 
б-р Машинобудівників, 39 (2-й корпус), 

ауд. 2214 
 

+38 (0626) 41-69-38 
+38 (066) 051-74-89 

pk@dgma.donetsk.ua 

 

dgma.donetsk.ua 

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

сертифікати ЗНО 2017, 2018*, 2019* рр. 
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Політологія О О В  В 

Політологія н О О  В В 
 

* – сертифікати ЗНО з іноземної мови  
 приймаються тільки 2018 та 2019 рр. 
н – не бюджетна конкурсна пропозиція  
 (тільки за рахунок коштів фізичних  
 та / або юридичних осіб). 

 
УВАГА: 

 

реєстрація на ЗНО: 5 лютого – 25 березня 2019 р.; 
прийом заяв в електронному вигляді: 10 – 22 
липня 2019 р.; 
вступ без ЗНО для абітурієнтів з тимчасово 
непідконтрольних територій (ОЦ «Донбас-
Україна»). 

 
Перелік документів для зарахування 

 
копія документа, що посвідчує особу та 
громадянство (2 екз.); 
військовий квиток або посвідчення про приписку 
– для військовозобов’язаних; 
копія атестату державного зразка про повну 
загальну середню освіту та додатку до нього; 
копія сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 
 
 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ 
Донбаська державна 

машинобудівна 
академія 

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА  
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК 

 

Спеціальність 
 

052  ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  БАКАЛАВР 
 

Освітня програма: 
 

• ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

 

 

Більше інформації на сайті 
 

dgma.donetsk.ua 
вкладка «Абітурієнту» 

+38 (0626) 41-69-38 
+38 (066) 051-74-89 

 

 

Facebook.com/pkddma 
 
 
 



Яким професійним навичкам Вас 
навчатимуть? 

 
Освітня програма 

 

«Політологія» 
 

• розуміти як діють політичні процеси на 
суспільство, як впливають на політичну 
свідомість народу та формування 
політичних інтересів у різних 
соціальних групах; 

• аналізувати та коментувати актуальні 
події поточної політики у ЗМІ; 

• готувати аналітичні матеріали; 
• вміти розглядати соціально-політичні 

явища сучасності в ретроспективі та в 
перспективі; 

• вміти використовувати понятійний 
апарат політології при оцінках 
конкретних політичних ситуацій; 

• застосовувати принципи теорій 
міжнародних відносин для аналізу 
конкретних подій та міжнародних 
процесів; 

• розробляти політичні технології та 
застосовувати їх для досягнення 
конкретних політичних цілей та 
вирішення відповідних завдань; 

• вміти здійснювати відбір найбільш 
ефективних методів та методик для 
досягнення політичного результату; 

• володіти практичними навичками 
застосування базових методів і 
прийомів аналітичного забезпечення 
політичних рішень; 

• прогнозувати політичне майбутнє та 
перспективу розвитку країни та світу в 
цілому 
 

Де можна працевлаштуватися після 
отримання освіти? 

 
Освітня програма 

 

«Політологія» 
 

Набуті знання та вміння можуть бути 
застосовані в експертно-аналітичній, 
політико-організаційній, консультаційній, 
викладацькій та громадській діяльності. 
Зокрема, Ви зможете працювати на посадах: 

• в експертно-аналітичних центрах; 
• органах державної влади та 

управління; 
• обласних та районних державних 

адміністраціях; 
• органах місцевого самоврядування; 
• викладачами у вищих навчальних 

закладах та коледжах України; 
• політичними консультантами та 

політтехнологами у політичних партіях 
та громадсько-політичних організаціях; 

• експертами-політологами в засобах 
масової інформації, на всеукраїнських 
та регіональних телеканалах, радіо та в 
інтернет-виданнях 

 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ: 
 

Адреса: 
84313, м. Краматорськ, 
вул. Академічна, 72, 
корп. 1, ауд. 1233 
 

E-mail: philosof@dgma.donetsk.ua 
тел.:                     (062) 641-80-46 
моб.:                    (050) 195-33-65 

(068) 954-88-73 

Які основні професійні дисципліни 
викладатимуть? 

 
Освітня програма 

 

«Політологія» 
 

• Історія зарубіжних політичних вчень; 

• Загальна теорія політики; 

• Теорія міжнародних відносин; 

• Порівняльна політологія; 

• Теоретичні та методологічні проблеми 

політичних досліджень; 

• Технології політичних процесів; 

• Політичні еліти і лідерство; 

• Політичний менеджмент; 

• Етнополітологія; 

• Історія і теорія політичних партій; 

• Соціологія політики; 

• Політична психологія; 

• Філософія політики; 

• Політична культура; 

• Політична теорія держави; 

• Політичні системи і режими сучасності; 

• Технології виборчих кампаній; 

• Історія та теорія демократії; 

• Політичні проблеми європейської 

інтеграції; 

• Політична конфліктологія; 

• Політичний аналіз і прогноз; 

• Політична глобалістика. 

mailto:philosof@dgma.donetsk.ua

