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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 052 Політологія 
 

1. Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Донбаська державна машинобудівна академія,  

факультет економіки і менеджменту 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 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 

- 

Цикл/рівень Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК 

України – 7 рівень. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого 

бакалавра. Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників 

відсутні. 

Мова(и) викладання Українська. 

2. Мета освітньої програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-

поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знанням політичної 

теорії та практики. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 05. Соціальні та поведінкові науки.  

Спеціальність 052. Політологія.  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну 

орієнтацію. Вона спрямована на набуття знань основних підходів і 

методів аналізу політики 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна освіта у сфері політології.  

 

Особливості програми 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. Теоретична підготовка підсилюється набуттям 

обов’язкових практичних навичок під час проходження практик у 

державних та місцевих органах влади і політичних партіях. 

  



4. Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр з 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. 

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту 

за спеціальністю 052 Політологія, можуть бути 

працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II 

категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань 

внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); 

здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у вищих 

навчальних закладах і дослідницьких центрах (політолог; викладач 

із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; 

асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).  

1141Вищі посадові особи політичних організацій 

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних 

спілок  

1210 Керівники підприємств, установ та організацій 

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної 

влади 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади  

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах 

діяльності 

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з 

громадськістю  

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату 

управління  

2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

2359 Інші професіонали в галузі навчання 

3436 Помічники керівників 
3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 

  4115 Секретарі. 
Академічні права 

випускників 

Бакалавр може продовжувати освіту на другому 

(магістерському) рівні з політології та суміжних наук, 

підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту. 
 

 

 

  



5. Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Загальний стиль навчання – орієнтований. Лекційні курси 

поєднуються з семінарами, індивідуальними заняттями і 

самостійною роботою студентів. Під час навчання 

використовуються такі методи і методики навчання: робота в малих 

групах, дискусії, дебати, круглі столи, навчання як систематичне 

дослідження, ділові ігри, ситуаційні вправи, задачі, проблеми тощо, 

спрямовані на розвиток раціонального, критичного мислення, 

засвоєння сукупності таких видів діяльності: організаційної; 

управлінської, консультаційної; аналітично-експертної та 

прогностичної (аналіз і прогнозування наслідків певних політичних 

дій, прийняття політичних рішень, вирішення й передбачення 

конфліктів тощо); прикладної політичної діяльності (пов’язаної з 

іміджмейкерством політичних лідерів, партій та організацій, 

політичною рекламою, політичними комунікаціями). 

Починаючи з другого року навчання частину предметів студент 

обирає за вільним вибором. На IV курсі частина часу відводиться 

на написання дипломної роботи бакалавра, захист якої є публічним. 

Оцінювання Система оцінювання якості підготовки студентів включає: 

вхідний, поточний, семестровий, підсумковий, ректорський 

контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. 

Поточний  контроль  здійснюється  протягом семестру під час 

проведення лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів. Поточний контроль проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

іспиту, чи заліку(диференційного), визначених навчальним планом 

у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту дипломного проекту бакалавра та комплексного 

екзамена. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти 

підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни або наукової роботи; мінімальний 

пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних 

критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали: 90-100%, 75-89%, 

55-74% та «менше 55%». 



6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній 

сфері політології та застосовувати ключові теорії і методи 

політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, 

політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і 

громадській сфері практичної професійної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК, 10) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу. 

Здатність до аналізу синтезу й узагальнення інформації, властивість 

сприймати ситуацію глобально, знаходити альтернативи, робити 

смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних 

та концептах вразливі місця та хиби, суперечності та неповноту 

аргументації ,прагнення до оптимальних рішень та умовиводів. 

ЗК2. Знання предметної області та професійної діяльності. 

Володіння базовими знаннями та основними поняттями в сфері 

політичної науки, знання закономірностей та тенденцій політичних 

систем та процесів. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і 

письмово. Вміння використовувати державну мову в усіх сферах 
суспільного життя, зокрема у професійному спілкування . 

ЗК4. Здатність спілкуватися англійською або іншою іноземною 

мовою. Уміння користуватися іноземною фаховою літературою, 
робити переклади документів . 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. Навички використання програмних засобів, робота в 

комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних . 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Самостійно навчатись і освоювати нові області, застосовуючи здобуті 

теоретичні знання та практичні вміння. 

ЗК7. Здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел . 
Уміння поєднувати знання різних методів політичного дослідження 

та застосовувати у професійній діяльності ,володіти методами 

наукового аналізу, вміти працювати з інформаційними текстами і 

смисловими конструкціями. 

ЗК8. Здатність працювати в команді. Здатність виконувати 

дослідження в групі (колективі) під керівництвом лідера з 

урахуванням вимог дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК9.Здатність спілкуватись з представниками інших професійних 

груп різного рівня з експертами з інших галузей знань. 

Здатність до ефективного комунікування та співпраці з колегами, 

толерантність до іншої та інакшої позиції. 

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. Наполегливість у досягненні мети, турбота про якість 

виконуваної роботи. Здатність оцінювати об’єкти політичного знання, 

основні проблеми і суперечності. 



  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК, 12) 

ФК1. Ерудиція у сфері політології . Розуміння загальної природи та 

значення політики як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень 

про політику та її сучасні інтерпретації. 

Сприяння підвищенню авторитету політичної науки у суспільстві. 

ФК2. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії,   

політичного   аналізу, порівняльної  та прикладної 

політології. Володіння теоретико-методологічними і методичними 

засадами, вивчення політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки і культури, ідеології, світової та регіональної політики. 

ФК3. Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної 

науки. Теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність 

наукових методів дослідження, розуміння етико- практичної 

значущості політичного знання. 

ФК4. Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, 

концепти та методи для аналізу політики на місцевому, 

національному та міжнародному рівні. Здатність ефективно 

використовувати професійні знання. 

ФК5. Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність фахово 

застосовувати теоретичний матеріал у практичній політичній 

діяльності ,конструювати дизайн політологічного дослідження, 

розробляти програму, виконувати політологічні дослідження з 

використанням інструментарію прикладного аналізу. Вміння 

використовувати першоджерела та дослідницьку літературу. 

ФК6. Навички в організаційній діяльності. 

Спроможність послідовно і чітко планувати ,виконувати та управляти 

професійною діяльністю і роботою різних колективів. 

ФК7. Стратегічний аналіз. Здатність висловлювати пропозиції в 

стратегії проектів , використовувати відповідні інструменти.Здатність 

виокремити найактуальніші питання й проблеми соціально- 

політичного характеру, що потребують вивчення. 



7. Програмні результати навчання (ПРН, 23) 

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалаврського рівня за спеціальністю 052 Політологія мають бути отримання таких знань, умінь 

і навичок: 

- Знання та розуміння. 

ПРН1-з. Розуміти предметну область і базову специфіку професійної діяльності. 

Знання класичних і сучасних теорій політики, основних принципів, методів і підходів до аналізу 

політичних явищ ,процесів та інститутів. 

ПРН2-з. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного 

виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень 

про політику та її сучасні інтерпретації . 

ПРН3-з. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, 

порівняльної та прикладної політології. 

ПРН4-з. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної 

культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ПРН5-з. Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально- 

економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії. Здатність 

критично аналізувати ,оцінювати та застосовувати знання в контексті професійної діяльності. 

- Застосування знань та розумінь. 

ПРН1-у. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез у сфері 

державної та публічної політики. 

ПРН2-у. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично- 

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 
ПРН3-у. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно- 

політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного 

або сучасного контексту. 

ПРН4-у. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти і методи для аналізу політики 

на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН5-у. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Уміння 

проводити порівняльні дослідження. 

ПРН6-у. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі й консультаційні 

функції на національному та міжнародному ринку праці. 

ПРН7-у. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з 

різних первинних та вторинних джерел. 

ПРН8-у. Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та 

презентації інформації. 

ПРН9-у. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН10-у.Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній 

комунікації. 

- Соціальні компетентності. 

ПРН1-с. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені 

роботодавцем терміни. 

ПРН2-с. Здатність ефективно застосовувати загально-гуманітарні та політологічні знання в 

різних сферах життя.. 

ПРН3-с. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, 

експертам з інших галузей знань. 

ПРН4-с.Здатність до ефективної передачі інформації ідей аргументів ,користуючись відповідним 

діловим стилем. 

ПРН5-с. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях.  
ПРН6-с. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт ДДМА:http://www.dgma.donetsk.ua/ українською та 
англійською мовою 

 наукова бібліотека, читальні зали із доступом до щонайменше 6 
вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного 
спеціальності профілю; 

 віртуальне навчальне середовище Moodle; 

 пакет MS Office 365; 

 доступ до баз даних періодичних наукових видань Scopus та Web of 
Science; 

 робочі навчальні плани; 

 графіки навчального процесу 

 навчально-методичні комплекси дисциплін (робочі програми 
навчальних дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів з дисциплін; програми практик; методичні 
вказівки щодо виконання курсових робіт); 

 засоби діагностики (критерії оцінювання рівня підготовки; пакети 
комплексних контрольних робіт) 

 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 3 кандидати наук, 1 доцент. Всі розробники є 

штатним співробітниками Донбаської державної машинобудівної академії. 

До забезпечення виконання програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти з кваліфікацією відповідно до спеціальності 

052 Політологія. До викладання дисциплін загальної підготовки 

залучаються науково-педагогічні працівники, сфера кваліфікації яких 

відповідає змісту програмних результатів навчання, які забезпечуються 

відповідними дисциплінами. З метою підвищення фахового рівня всі 

науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять 

підвищення кваліфікації.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 

вимогам до проведення лекційних, практичних, навчальної та 

виробничої практик, що визначені нормативними документами 

Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. 

Вони визначають мінімальні нормативи для забезпечення підготовки 

фахівців освітнього рівня «Бакалавр» (денна форма навчання) 

матеріально- технічною та інформаційною базою: 
 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики. 

http://msu.edu.ua/uk/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
 

За навчальним планом 

Код н/д 

 
Компоненти освітньо-професійної програми 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Вид 

підсумкового 

контролю 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки (ОЗП) 

ОЗП 1. Іноземна мова  13,0 Залік 

ОЗП 2. Фізичне виховання 13,5 Залік 

ОЗП 3. Вступ до навчального процесу 1,0 Залік 

ОЗП 4. Історія України та української культури 7,0 Іспит 

ОЗП 5. Українська мова  (за професійним спрямуванням) 3,0 Залік 

ОЗП 6. Філософія  4,0 Іспит 

ОЗП 7. Правознавство 5,0 Іспит 

ОЗП 8. Всесвітня історія 6,0 Іспит 

ОЗП 9. Інформатика 5,0 Залік 

ОЗП 10. Логіка 4,0 Залік 

ОЗП 11. Видатні особистості в історії України 3,0 Залік 

ОЗП 12. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0 Залік 

Всього 67,5  

1.2. Цикл професійної підготовки(ОПП) 

ОПП 1. Історія зарубіжних політичних учень 7,0 Іспит 

ОПП 2. Історія політичної думки України 6,0 Іспит 

ОПП 3. Історія та теорія демократії 4,5 Іспит 

ОПП 4. Соціологія 5,5 Іспит 

ОПП 5. Громадські об'єднання і організації 5,5 Іспит 

ОПП 6. Загальна теорія політики 6,5 Іспит 

ОПП 7. Історія і теорії політичних партій 4,0 Іспит 

ОПП 8. Інформаційні війни 4,0 Іспит 

ОПП 9. Філософія політики 5,0 Іспит 

ОПП 10. Методика і техніка політологічних досліджень 4,0 Залік 

ОПП 11. Політика та економіка 3,5 Залік 

ОПП 12. Політична глобалістика 6,0 Іспит 

ОПП 13. Порівняльна політологія 7,0 Іспит 

ОПП 14. Політичні еліти і лідерство 5,5 Іспит 

ОПП 15. Політична культура 5,0 Іспит 

ОПП 16. Теорія міжнародних політичних відносин 6,0 Іспит 

ОПП 17. Технології виборчих кампаній 4,0 Залік 

Всього 89,0  

1.3. Практична підготовка (ПрП) 

ПрП 1. Практика в громадських об'єднаннях і організаціях 4,5 Залік 

ПрП 2. Політологічна практика 4,5 Залік 

ПрП 3. Переддипломна практика 6,0 Залік 

Всього 15,0  

1.4 Державна атестація(ДА) 

ДА 1. Дипломне проектування  3,0  

ДА 2. Державна атестація (захист дипломної роботи)  3,0 Іспит 

Всього 6,0  

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

 

2.1.  Цикл загальної підготовки (ВЗП) 

ВЗП 1. 

 

Конституційне право зарубіжних країн 5,0 

 

Залік 
Конституційне право України 



Код н/д 

 
Компоненти освітньо-професійної програми 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Вид 

підсумкового 

контролю 

ВЗП 2. Етика та естетика 3,0 

 

Залік 

Основи економічної теорії 

ВЗП 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 

1) 

3,5 

 

Залік 

Психологія спілкування 

ВЗП 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 

2) 

3,0 

 

Залік 

Управління конфліктами 

ВЗП 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 

3) 

4,0 

 

Залік 

Етикет 

ВЗП 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 

4) 

3,0 Залік 

Психологія управління 

Всього 21,5  

2.2.  Цикл професійної підготовки(ВПП) 

ВПП 1. Релігієзнавство 4,0 Залік 

Антикорупційна політика 

ВПП 2. Історія філософії України 4,0 Іспит 

Історія філософіської думки 

ВПП 3. Теорія і практика державного управління 5,0 Залік 

Проблеми соціального управління 

ВПП 4. Політична конфліктологія 4,0 Іспит 

Практична політологія 

ВПП 5. Виборче право 5,0 Іспит 

Адміністративне право 

ВПП 6. Порівняльний аналіз систем публічного управління 4,0 Залік 

Місцеве самоврядування 

ВПП 7. Особиста політична тактика 5,0 Іспит 

Державна та національна безпека 

ВПП 8. Політичні системи і режими сучасності 5,0 Іспит 

Політичний аналіз та прогнозування 

ВПП 9. Мас-медіа та політика 5,0 Іспит 

Іміджмейкінг 

Всього 41,0  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240,0  

  



3. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 
 

Класифікація компетентностей за 

НРК 

Знання Уміння Комуніка- 
ція 

Автономія та 
відповідальність 

Загальні компетентності 

1.Здатність до абстрактного 
мислення,аналізу та синтезу. 

 Х   

2. Знання предметної області та 
розумння професійної даяльності. 

Х    

3. Здатнсть спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

 Х Х  

4. Здатнсть спілкуватися англійською 

мовою або іншою іноземною мовою у 
професійній комунікації. 

 Х Х  

5.Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 Х Х  

6.Здатність вчитися та оволодівати 
сучасними знаннями. 

 Х Х  

7.Здатність до пошуку оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. 

 Х Х  

8.Здатність працювати в команді   Х Х 

9.Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 
групп різного рівня з експертами з інших 

галузей знань. 

  Х Х 

10.Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 

  Х Х 

Спеціальні фахові компетентності 

1.Ерудиція у сфері політології науково- 
гуманітарний горизонт мислення. 

Х    

2.Базові знання нормативної та 

позитивної політичної теорії політичного 

аналізу порівняльної та прикладної 
політології. 

Х    

3.Вільне володіння базовим категорійно- 

поняттєвим та аналітично-дослідницьким 
аппаратом світової політичної науки. 

Х Х   

4.Здатність використовувати сучасні 

політологічні теорії концепти та методи 
для аналізу політики на місцевому 
національному та міжнародному рівні. 

 Х   

5.Аналітично-текстологічна обізнаність. Х  Х  

6.Навички в організаційній діяльності. Х Х Х Х 

7.Стратегічний аналіз.  Х  Х 

8.Прогностичні компетентності.  Х   

9.Навички в проектній діяльності.  Х Х  

10.Розвязання проблем.   Х Х 

11.Популяризація навички.  Х Х  

12.Особиста ціннісно-вольова налаштован 

налаштованість. 

   Х 

- 



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей 
Програмн 

і 
результат 
и 
навчання 

Інтегра 
льна 

ком-ть 

Загальні 
компетентності 

Компетентності 
Спеціальні (фахові) 

Додаткові 
фахові 
компетентн 
ості 
спеціалізац 
ій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

ПРН-01-з Х Х Х            Х          

ПРН-02-з Х Х          Х             

ПРН-03-з Х            Х            

ПРН-04-з Х  Х                      

ПРН-05-з Х             Х Х          

ПРН-01-у Х Х     Х Х   Х     Х  Х Х Х Х    

ПРН-02-у Х  Х           Х          Х 

ПРН-03-у Х  Х         Х            Х 

ПРН-04-у Х  Х            Х         Х 

ПРН-05-у Х Х              Х  Х  Х   Х  

ПРН-06-у Х        Х  Х      Х       Х 

ПРН-07-у Х     Х                   

ПРН-08-у Х       Х        Х      Х  Х 

ПРН-09-у Х   Х      Х               

ПРН-10-у Х    Х      Х              

ПРН-01-с Х      Х  Х         Х Х Х Х  Х  

ПРН-02-с Х Х Х          Х         Х   

ПРН-03-с Х   Х Х Х    Х       Х   Х  Х   

ПРН-04-с Х   Х Х     Х            Х   

ПРН-05-с Х        Х Х       Х        

ПРН-06-с Х       Х               Х  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 4. Пояснювальна записка 

 

Освітньо-професійна програма за першим бакалаврським рівнем зі спеціальності 052 

«Політологія» є нормативним документом, в якому визначається сукупність вимог до змісту та 

результатів діяльності для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 052 

«Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Освітньо-професійна програма використовується для визначення й оцінювання якості 

змісту та результатів освітньої діяльності. 

Вищим навчальним закладом самостійно визначено перелік дисциплін, практик та 

інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених освітньо-професійною 

програмою компетентностей. Нормативний зміст підготовки визначається дисциплінами, що 

забезпечують досягнення програмних результатів навчання. При описі окремих дисциплін, 

практик та інших видів навчальної діяльності визначено мету їх вивчення (компетентності, на 

формування яких направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, 

які забезпечать досягнення програмних результатів навчання. 

Затвердження порядку оцінювання результатів навчання проводиться вищим навчальним 

закладом відповідно до вимог правових актів. 

Система оцінювання результатів навчання повинна базуватись на таких основних 

принципах: 

- обґрунтованість – оцінка повинна бути співмірною рівню результатів навчання; 

- неупередженість – результати оцінювання мають бути об’єктивними і не залежати від 

cуб’єктивної позиції того, хто оцінює, а критерії та методи оцінювання – єдиними для 

всіх, хто оцінюється; 

- зрозумілість – система оцінювання повинна бути чіткою і абсолютно визначеною 

наперед як для тих, хто оцінює, так і тих, кого оцінюють; 

- корисність – оцінювання повинно позитивно сприйматись тими, кого оцінюють і бути 

внеском у здійснення завдань освітньо-професійної програми. 

- матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей  

та матриця відповідності результатів навчання та компетентностей. 
 


