
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

Сьогодні спостерігається стійка тенденція до об’єктивного підвищення 
значущості в житті українського соціуму і держави професії політолога як 
необхідного соціального інституту, що сприяє реформуванню українського 
суспільства, його демократизації і підвищення рівня виробничого та суспільного 
розвитку держави.

Для якісної підготовки фахівців політології, здатних використовувати 
набуті компетентності в межах політичної діяльності, на факультеті економіки 
та менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії проектною 
групою викладачів кафедри філософії та соціально-політичних наук була 
розроблена Освітньо-професійна програма «Політологія» першого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки».

Освітньо-професійна програма укладена відповідно до вимог Закону 
України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ (стаття 44. Акредитація 
освітньої програми) та Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 
1556-УІІ в редакції від 16.01.2020 (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. 
Акредитація освітньої програми), Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (Е80).

Рецензована Освітньо-професійна програма спеціальності 052 
«Політологія» є унікальною, адже жоден заклад вищої освіти міста 
Краматорська, і навіть Донецької області, не здійснює підготовку політологів. 
Як представники політикуму, ми вітаємо прагнення Донбаської державної 
машинобудівної академії, зокрема кафедри філософії та соціально-політичних 
наук, підготовити таких фахівців та вважаємо, що національна 
громадсько-політична сфера діяльності відчуває значну потребу в них.

До Освітньо-професійної програми «Політологія» входить система 
освітніх компонентів для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в межах 
спеціальності 052 «Політологія», що визначає вимоги до рівня освіти здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також загальні і фахові компетентності, очікувані



програмні результати навчання, якими повинен володіти здобувай відповідного 
ступеня вищої освіти.

Особливості програми полягають в тому, що теоретичний зміст 
предметної області політології ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях, 
концепціях, принципах суспільствознавчих наук і визначає тенденції й 
закономірності розвитку політичних систем різного рівня з урахуванням дії 
внутрішніх і зовнішніх чинників. Інтегральною частиною освіти є оволодіння 
методологією сучасних соціальних наук, зокрема кількісними та якісними 
методами та інструментарієм прикладного аналізу (приміром, під час вивчення 
навчальної дисципліни «Методика і техніка політологічних досліджень»). 
Теоретична підготовка підсилюється набуттям обов’язкових практичних 
навичок під час проходження практик у державних та місцевих органах влади і 
політичних партіях.

У цій Освітньо-професійній програмі відстежується логічна послідовність 
вивчення компонент з програмними компетентностями та результатами 
навчання. Втім, у якості побажання, можна порекомендувати включити до 
програми курс «Основи наукових досліджень».

Проаналізувавши зміст ОПГІ, навчальний план спеціальності, програму 
практичної підготовки (стажування) здобувачів ми дійшли таких висновків. 
Розроблена Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня 
підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» відповідає 
чинним вимогам, повною мірою розкриває інформацію про сферу її 
застосування, придатність випускників до працевлаштування та придатна для 
акредитації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 
атестації осіб, які отримали ступінь бакалавра зі спеціальності «Політологія» в 
Донбаській державній машинобудівній академії.

Рецензент


