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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Політологія» 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
за спеціальністю 052 «Політологія» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
факультету економіки та менеджменту 

Донбаської державної машинобудівної академії

Рецензована освітньо-професійна програма для підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 
«Політологія» розроблена групою викладачів кафедри філософії та 
соціально-політичних наук факультету економіки та менеджменту Донбаської 
державної машинобудівної академії. Проведені консультації з науковцями та 
потенційними роботодавцями підтвердили потребу в підготовці бакалаврів 
політології. Освітньо-професійна програма базується на положеннях Закону 
України «Про вищу освіту», зокрема, які визначають сутність 
освітньо-професійної програми, особливості першого (бакалаврського) рівня, 
компетентністний підхід до організації навчання та розроблена відповідно до 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Метою програми є підготовка бакалаврів політології, які володіють 
теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, достатніми для 
успішного здійснення професійної діяльності у громадсько-політичній сфері, 
здатні займатися суспільно-політичною, експертно-консультаційною та 
організаційно-управлінською діяльністю.

Серед принципів освітньої діяльності важливу роль відіграє принцип 
інтеграції з ринком праці. Відповідно професійно-ціннісна мотивація, що 
покладена в основу рецензованої освітньо-професійної програми, спрямована на 
формування прагнення студента отримати професійну підготовку для участі у 
політичній сфері функціонування суспільства. Фахові компетентності носять



практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності
майбутніх політологів.

Усі елементи рецензованої освітньо-професійної програми виконані на 
високому науковому та методичному рівні, враховують передовий досвід.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 
перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
«Політологія» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання запитам потенційних роботодавців.

Бакалавр політології здатний до виконання професійних видів робіт, 
практичної роботи у державних органах, політичних партіях і громадських 
організаціях, органах місцевого й регіонального самоврядування, наукових і 
дослідницьких центрах, викладацької діяльності в навчальних закладах згідно 
ДК 003:2010 -  Державний класифікатор професій та ДК 009:2010 -  Державний 
класифікатор видів економічної діяльності.

Здобувані вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» можуть бути 
працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II категорії у 
центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу 
(управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних 
адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у 
закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (політолог; викладач із 
соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр 
соціально-гуманітарних дисциплін у ЗВО І—II рівнів акредитації).

Загалом рецензована програма є актуальною, відповідає сучасним вимогам 
до освітніх програм. Її реалізація дозволить здійснювати якісну підготовку 
фахівців першого рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» на 
факультеті економіки та менеджменту Донбаської державної машинобудівної 
академії.
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