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ПЕРЕДМОВА 

 

          Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої 

освіти бакалавр. 

         Освітньо-професійна програма «Політологія» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки розроблена проектною групою кафедри міжнародних відносин 

та туризму ННІ міжнародних відносин Київського міжнародного університету у 

складі: 

 

Тараненко Ганна Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму; 

Іванова Раїса Петрівна, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних відносин та туризму;  

Шарко Олег Віталійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 

 

 

Від роботодавця: 

Бадрак Валентин Володимирович – директор неурядової громадської 

дослідницької організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» 

(ЦДАКР)  

 

Рецензент: 

Гулай Василь Васильович   – доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка»                                    

 

Ференс Богдан Володимирович – кандидат політичних наук, керівник  ГО «СД 

Платформа» 
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Політологія»

зі спеціальності 052 Політологія 

галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

Кафедра міжнародних відносин та туризму 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Академічна кваліфікація – бакалавр з політології 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Політологія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 

10 місяців  

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень 

Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 

випробувань: для вступу на перший курс – на основі повної 

загальної середньої освіти; вступу на другий – на основі 

раніше здобутого ступеня вищої освіти  

Мови викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити сприятливі умови для формування і розвитку програмних 

компетентностей, що дають змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, 

навичками, необхідними для подальшого навчання та професійної діяльності у 

сфері політології. 

Основною метою сучасної освіти за спеціальністю 052 «Політологія» є засвоєння 

студентами базових засад політології, вивчення основних елементів сучасної 

політичної системи, формування необхідних вмінь та навичок для застосування на 

практиці отриманих знань, зокрема: формулювати і відстоювати власну позицію 
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щодо тих чи інших політичних процесів у сучасному світі; характеризувати 

тенденції розвитку тих чи інших політичних явищ і процесів; застосовувати 

специфічну політологічну методологію для аналізу політичної дійсності. 

Освітньо-професійна програма спрямована на здобуття студентами 

фундаментальних знань про владно-політичні відносини на місцевому, 

національному та глобальному рівні, зокрема політичні ідеї та концепції, 

проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні 

інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, 

світову політику та політику окремих країн та регіонів. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

05 Соціальні та поведінкові науки 
052 Політологія 
 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, академічна програма орієнтована на 

отримання ряду професійних компетенцій, що базуються 

на знаннях та реалізують навички і вміння політолога. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Фахова підготовка фахівців у галузі політичної науки, 

теоретичної та практичної політології, політичного 

аналізу та прогнозування. 

Ключові слова: політика, політична влада, політична 

діяльність, політичні відносини, політичні режими, 

політичні інститути і процеси, політична еліта та політичне 

лідерство, політична свідомість та політична культура, 

політичні ідеології, політичні партії, громадські організації, 

державне управління та місцеве самоврядування, політичні 

технології, політична комунікація, світова політика. 

Обгрунтування 

програми 

Програма ґрунтується на класичних наукових результатах 

практичного досвіду підготовки фахівців з політології із 

врахуванням аналізу публічної політики на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні; 

теорій та методик прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Фахівці у сфері політології повинні бути мобільними, 

кваліфікованими, конкурентоспроможними, вміти 

спілкуватися й взаємодіяти у глобальному середовищі.  

Виникає необхідність підготовки нового покоління 

фахівців, які мають можливості працювати як державні 

службовці, менеджери (управителі), посадові особи 

громадських і самоврядних організацій, посадові особи 

державних органів влади, посадові особи органів 

державної виконавчої влади, посадові особи політичних 
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організацій, посадові особи політичних партій, посадові 

особи академій наук і громадських організацій в 

соціально-культурній сфері, посадові особи інших 

самоврядних організацій, працівники апарату 

центральних органів державної влади, працівники апарату 

місцевих органів державної влади та ін. 

Багаторічний досвід підготовки студентів за освітньо-

професійною програмою «Політологія», а також 

спостереження й аналіз потреб ринку праці, спілкування з 

дійсними та потенційними роботодавцями, випускниками 

із заявленої спеціальності засвідчили необхідність 

здійснення підготовки бакалавра зі спеціальності 052 

Політологія  в освітньому процесі Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин Київського 

міжнародного університету. 

Професійна підготовка сучасних фахівців-політологів має 

бути спрямована на формування й подальший розвиток їх 

професійної компетентності та конкурентоспроможного 

рівня кваліфікації, здобуття глибоких теоретичних знань і 

практичних умінь й навичок у сфері політології. 

Особливості 

програми 

 

 

         Характерною особливістю ОПП «Політологія» є її 

міждисциплінарний характер, акцент робиться не тільки на 

соціально-політичні дисципліни, а й інтеграцію знань з 

менеджменту, іміджелогії, міжнародних відносин, 

зовнішньої політики.  

        Інтегральною частиною освіти є блоки циклу 

вибіркових дисциплін, що зорієнтовані на вивчення та 

оволодіння кількісними та якісними методами  

прикладного аналізу, актуальної соціальної й політичної 

проблематики, політичної іміджелогії, політичного 

маркетингу, специфіки планування й проведення виборчих 

кампаній та специфікою політико-проектуальної  діяльності 

в сфері державного управління, стратегічного планування 

державної політики та діяльності в сфері місцевого 

самоврядування. В рамках процесу вивчення дисциплін 

відводиться окремий час на проведення порівняльного 

аналізу політичних, соціальних, управлінських систем країн 

світу та можливі шляхи застосування цього досвіду для 

вдосконалення політичної системи в Україні.  

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, 
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політична культура та ідеологія, світова політика та 

політика окремих країн і регіонів. 

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. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Фахівець з політології здатний виконувати 

професійну роботу, зазначену в Національному 

класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» (затверджений наказом Держспоживстандарту 

України від 28.11.2010 р. № 327), і може займати первинні 

посади: 

3119 - стажист-дослідник; 

3431 - секретар органу самоорганізації населення; 

3431 - консультант (в апараті органів державної влади); 

3431 - референт з основної діяльності; 

3435.1 - організатор діловодства (державні установи). 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання, бакалавр може 

продовжити освіту на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, практика, консультації із 

викладачами, підготовка наукових тез, індивідуальних 

науково-дослідницьких завдань. Студентсько-центроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, тези, 

індивідуальні науково-дослідницькі завдання, поточний 
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контроль, атестація у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену  та публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи 

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. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

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) 
ЗК1 Знання предметної області та розуміння професійної 

діяльності 
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК3 Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності) 

ЗК5 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології 
ЗК6 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 

ЗК7 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, предметні) компетентності 
СК1 Здатність використовувати категорійно-понятійний та 

аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної 

науки 
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СК2 Здатність застосовувати політологічне мислення для 

розв’язання теоретичних та практичних проблем у 

політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки 
СК3 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні 

процеси та явища у різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних контекстах 
СК4 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності 
СК5 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та 

режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування 
СК6 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні 
СК7 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній діяльності 
СК8 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати політологічні дослідження з використанням 

сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу 
СК9 Здатність презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень для фахівців та нефахівців 

 7 – Програмні результати навчання 
ПРН 1 Розуміти предметну область, етичні та правові засади 

професійної діяльності 
ПРН 2 Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних 

мов усно і письмово у професійній діяльності 
ПРН 3 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності 
ПРН 4 Мати навички професійної комунікації 
ПРН 5 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній діяльності 
ПРН 6 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного 

суспільства та використовувати їх у професійній 

діяльності 
ПРН 7 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку 

предметної сфери політології, знати її цінності та 
досягнення 

ПРН 8 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та 

аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної 

науки 
ПРН 9 Вміти застосовувати політологічне мислення для 

розв’язання теоретичних та практичних проблем у 
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політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки 
ПРН 10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні 

процеси та явища у різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних контекстах 
ПРН 11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної методології, порівняльної та 

прикладної політології, міжнародних та глобальних студій 

у фаховій діяльності 
ПРН 12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та 

режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування 
ПРН 13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні 
ПРН 14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, 

політичних комунікацій, спеціальних політологічних 

дисциплін у професійній діяльності 
ПРН 15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних 

методів, технологій та інструментарію політичного аналізу 
ПРН 16 Презентувати результати теоретичних і прикладних 

досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Наявність у ПЗВО «Київський міжнародний університет»  

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

кафедри міжнародних відносин та туризму, відповідальних 

за підготовку здобувачів вищої освіти; робочої групи 

(проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на 

яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю, у складі трьох осіб, що 

мають науковий ступінь та/або вчене звання;  

наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 

програми) наукового ступеня, а також стажу науково-

педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років; 

Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 

кількість членів якої складається з науково-педагогічних 

або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності і які не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти 

в поточному семестрі; 

частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання 
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не менше 50%; 

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора не менше 10%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють 

освітній процес, мають стаж науково-педагогічної 

діяльності понад два роки та рівень наукової та 

професійної активності, який засвідчується виконанням не 

менше чотирьох видів та результатів (підпункти 1-18 

пункту 30 Ліцензійних умов). 

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на 

роботу. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів; обладнані спеціалізовані 

кабінети, зокрема, кабінет історії України і української 

культури, кабінет української мови і літератури, кабінет 

англійської мови, кабінет теорії держави і права, 

дипломатична студія, кабінет міжнародних відносин і 

світової політики, кабінет міжнародного права, кабінет 

основ екології та безпеки життєдіяльності, лабораторія 

експериментальної психології та педагогіки, 

спеціалізований комп’ютерний кабінет, кабінет фізичної та 

політичної географії, кабінет інформатики та 

інформаційних технологій, навчальні мультимедійні 

аудиторії.  

Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 

технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 

євростандартами, оснащених відеопроекторами, 

плазмовими телевізорами. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях не 

менше 30% аудиторій.  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 

необхідними для виконання освітньо-професійної 

програми. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, 

у тому числі читального залу, пунктів харчування, актової 

та спортивної зали, спортивного майданчику, медичного 

пункту. 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 

«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
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методичне 

забезпечення 

(державними, галузевими та вузівськими), іншими 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України 

та закладу вищої освіти.  

Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 

пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна 

дисципліна навчального плану забезпечена робочою 

програмою та іншими навчально-методичними 

матеріалами. Для проведення практичної підготовки 

студентів розроблені програми  практик. Забезпеченість 

студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану складає 100%. Для 

проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

наявні методичні матеріали для проведення підсумкової 

атестації. 

Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 

книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) 

та електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та 

закордонних фахових періодичних видань відповідного або 

спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому 

числі в електронному вигляді складає не менше 4 

найменувань. Забезпечено доступ до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність. 

Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 

англійською мовою, на якому розміщена основна 

інформація про діяльність, правила прийому іноземців та 

осіб без громадянства, умови навчання та проживання 

іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 

території України, приймати участь в різноманітних 

навчальних або навчально-дослідницьких програмах. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому закладі вищої освіти за межами України;  

можливість перезарахування отриманих кредитів на основі 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), 

зокрема шляхом порівняння змісту освітніх програм. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 

прийому до Київського міжнародного університету»  на 



12 
 

освіти підставі результатів навчання на підготовчому відділенні 

для іноземних громадян за гуманітарним напрямом. 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми (за навчальним 

планом) 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОПОП                     І.  Цикл загальної підготовки 

ЗП.01 Історія України 3 Іспит 

ЗП.02 Історія української культури 3 Іспит 

ЗП.03 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит 

ЗП.04 Філософія 3 Іспит 

ЗП.05 Іноземна мова 10 Залік, ПМК 

ЗП.06 Теорія держави і права 3 Залік 

ЗП.07 Політологія 5 Іспит 

ЗП.08 Основи екології та безпеки життєдіяльності 3,5 Залік 

ЗП.09 
Інформатика та сучасні інформаційні 

системи і технології 
3 

Залік 

ЗП.10 Основи наукових досліджень 3,5 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:                     40 

ІІ. Цикл професійної і практичної підготовки 

ПП.01 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
10 

Іспит, ПМК 

ПП.02 Історія і теорія демократії 4 Іспит 

ПП.03 Вступ до спеціальності 3 Іспит 

ПП.04 Історія політичних вчень  4 Залік 

ПП.05 Теорія міжнародних відносин 3 Залік 

ПП.06 Міжнародні відносини та світова політика 10 Іспит 

ПП.07 Соціологія політики 5 Іспит 

ПП.08 Політичний менеджмент 5 Іспит 

ПП.09 Етнополітика 3,5 Іспит 

ПП.10 Теорія політичних партій 4 Іспит 

ПП.11 Вибори та виборчі системи 5 Іспит 

ПП.12 Регіональна політика 3,5 Іспит 

ПП.13 Методика політичного аналізу 5 Іспит 

ПП.14 Соціологічні методи дослідження 

політичних процесів 
5 Іспит 

ПП.15 Менеджмент і маркетинг 3 Залік 

ПП.16 Соціальна філософія 4 Іспит 

ПП.17 Загальна теорія політики  4 Іспит 

ПП.18 Зовнішня політика України 4 Залік 
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ПП.19 Теорія державного управління 3 Залік 

ПП.20 Порівняльне конституційне право 3 Залік 

ПП.21 Політична психологія 3 Залік 

ПП.22 Історія політичної думки України 4 Іспит 

ПП.23 Філософія політики 5 Іспит 

ПП.24 Основи світової політики 4 Залік 

ПП.25 Технологія політичного процесу 5 Іспит 

ПП.26 Навчально-ознайомча практика 6 Залік 

ПП.27 Виробнича практика 8 Залік 

ПП.28 Курсова робота 4 Захист 

ПП.29 Випускна кваліфікаційна робота 10 Захист 

Разом 138 
ІІІ. Цикл вибіркових дисциплін 

Блок 1 
ВД.01 Іноземна мова 10 Іспит, залік, ПМК 

 
 

ВД.02 Світовий політичний процес і геополітика 3 Іспит 

ВД.03 Риторика та еристика 3,5 Залік 

ВД.04 Конфліктологія та теорія переговорів 3 Залік 

ВД.05 Теорія і практика політичної комунікації 3 Іспит 

ВД.06 PR-інструменти в політиці 4 Іспит 

ВД.07 Політичний консалтинг 3 Іспит 

ВД.08 Менеджмент політичної кампанії 3 Іспит 

ВД.09 
Іміджологія. Технології політичного 

іміджмейкерства 
3,5 Залік 

ВД.10 Теорія та практика партійної діяльності 3 Залік 

ВД.11 Статистичні методи в політичній науці 3 Залік 

ВД.12 Політичні еліти і політичне лідерство 3 Залік 

ВД.13 Проблеми внутріполітичного життя 

України 

3 Залік 

ВД.14 Основи національної безпеки 4 Іспит 

ВД.15 
Навчальна практика (діяльність політичних 

партій та громадських формувань) 
8 Залік 

Разом 60 
Блок 2 
ВД.01 Іноземна мова 10 Іспит, залік, ПМК 

 
ВД.02 

Аксіологічні основи політичного 

управління (Політична аксіологія) 
3 Іспит 

ВД.03 Політична антропологія 3,5 Залік 

ВД.04 Політична географія 3 Залік 

ВД.05 
Основи професійної етики і протоколу в 

політиці 
3 Іспит 

ВД.06 
GR-менеджмент: українська та зарубіжна 

практика лобізму 
4 Іспит 

ВД.07 
Менеджмент і стратегічне планування у 

державному управлінні 
3 Іспит 

ВД.08 
Державне управління та місцеве 

самоврядування 
3 Іспит 
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ВД.09 
Політична культура в публічному 

управлінні 
3,5 Залік 

ВД.10 
Громадянське суспільство в політичному 

процесі 
3 Залік 

ВД.11 Політична транзитологія 

 

 

 

 

3 Залік 

ВД.12 Політична поведінка та політична участь 3 Залік 

ВД.13 
Сучасне українське суспільство і 

політичний процес 
3 Залік 

ВД.14 Конституціоналізм та парламентаризм 

 

4 Іспит 

ВД.15 
Навчальна практика (діяльність органів 

державної влади) 
8 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:                                         60                  

60 
2 

3 

4 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                            240 

 
*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих 

навчальних планах. 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена 

в Додатку 1. Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення 

дублювання навчальних дисциплін та їх елементів. Передбачена можливість 

обирати студентом вибіркові дисципліни для здобуття додаткових 

компетентностей задля здатності випускниками працювати як державні 

службовці, посадові особи громадських і самоврядних організацій, посадові особи 

державних органів влади, посадові особи органів державної виконавчої влади, 

посадові особи політичних організацій, посадові особи політичних партій, 

посадові особи громадських організацій в соціально-культурній сфері, посадові 

особи інших самоврядних організацій, працівники апарату центральних органів 

державної влади, працівники апарату місцевих органів державної влади та ін. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Політологія» 

проводиться на основі результативності навчання, якості освіти, оцінювання  

здатності та сформованості здібностей вирішувати професійні і практичні 

завдання у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи; і завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти бакалавр із 

присвоєнням кваліфікації: політолог. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

 

5. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 

Політологія вивчає владно-політичні відносини на місцевому, 

національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), зокрема політичні ідеї 

та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні 

політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та 

ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів.  

У сучасних умовах державотворення відбувається реформування як системи 

освіти, так і системи органів державної служби, поповнити яку мають професійно 

вмотивовані фахівці з політології. Зокрема, Законом України «Про освіту» 

передбачено право роботодавців брати участь у розробці професійний стандартів 

(вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування 

професійних кваліфікацій). Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку 

високого професіоналізму фахівців, здатних працювати в органах державної 

влади.  

Удосконалення освітньо-професійної програми «Політологія» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки здійснюється  шляхом  проведення моніторингу 
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та введення нових модулів до навчальних дисциплін, або вибіркових дисциплін 

відповідно до компетентностей, яких потребує сучасний фахівець у галузі 

політології. 

 

6. Участь роботодавців та/або професійних асоціацій у розробці 

освітньо-професійної програми 

 

Запровадження у діяльність ЗВО механізмів інституційного розвитку 

вимагає залучення зовнішніх стейкхолдерів до участі у формуванні ОПП. 

Враховуючи, що сьогодні Закон України «Про вищу освіту» надає можливість 

роботодавцям та фаховій спільноті більш дієво взаємодіяти зі сферою освіти, 

приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» залучає 

провідних стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів 

навчання, а також задля подальшого вдосконалення змістовно-технологічного 

наповнення програми. 

Існує практика залучення сумісників, у т. ч. професіоналів-практиків, із 

метою ефективного функціонування освітньої програми.  

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 

сприяє інтенсивному ознайомленню випускників із аспектами майбутньої 

діяльності, формуванню осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які 

вивчаються, до основ фахової діяльності, формуванню поваги до професії шляхом 

укладання угод із організаціями, установами на проходження студентами 

навчально-ознайомчої, навчальної та виробничої практик. Окрім того роботодавці 

долучаються до організації та проведення освітнього процесу, зокрема: читають 

лекції, проводять практичні заняття, майстер-класи із здобувачами освіти з метою 

їх подальшого працевлаштування. На сучасному етапі розвитку ринку праці в 

Україні, політичні інституції зацікавлені у фахівцях і слідкують за навчанням 

студентів, щоб потім запросити на роботу кваліфікованих працівників, які могли б 

виконувати професійні завдання в галузі політології. 

Головними завданнями співпраці роботодавців та освітян є: 

 сприяння працевлаштуванню студентів та випускників; 

 проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює ННІміжнародних відносин та кафедра 

міжнародних відносин та туризму; 

 налагодження партнерства з іноземними дипломатичними 

представництвами, органами державної влади, міжнародними 

організаціями, органами державного управління та місцевого 

самоврядування, підприємствами усіх форм власності, науково-

дослідними інститутами і лабораторіями, які можуть бути потенційними 

роботодавцями для студентів і випускників; 

 інформування студентів і випускників про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій 

підготовці; 

 здійснення моніторингу працевлаштування випускників; 





Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/ 
результатів навчання дескрипторам НРК
(бакалавр політології 7-го рівня НРК)

Класифікація 
компетентностей 
(результатів 
навчання) за НРК

Знання
Зні
Концептуальні 
наукові та практичні 
знання

Зн2 Критичне
осмислення теорій, 
принципів, методів і 
понять у сфері 
професійної 
діяльності та/або
навчання

Уміння/навички
Умі поглиблені
когнітивні та
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та
інноваційність на 
рівні, необхідному 
для розв’язання
складних 
спеціалізованих 
задач і практичних 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності або
навчання

Комунікація 
К1 Донесення до 
фахівців і
нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень, 
власного досвіду та 
аргументації.
К2 Збір, 
інтерпретація та 
застосування даних. 
КЗ Спілкування з 
професійних 
питань, 
у тому числі 
іноземною мовою, 
усно та письмово.

Відповідальність та 
автономія
АВ1 Управління 
складною технічною 
або 
професійною 
діяльністю 
чи проектами.
АВ2 Спроможність 
нести 
відповідальність за 
вироблення та
ухвалення 
рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

АВЗ Формування 
суджень, що
враховують 
соціальні, наукові та 
етичні аспекти.
АВ4 Організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.
АВ5 Здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії.

Загальні компетентності

ЗК01 Зні Умі АВ1, АВ2, АВ 3

ЗК02 Зні КЗ

ЗКОЗ Зн2 Умі АВ1

ЗК04 Зн2 Умі К1,КЗ АВ2

ЗК05 Зні Умі К1

ЗК06 Зні Умі К1,К2 АВ2, АВЗ

ЗК07 Зні Умі К1 АВ5

Спеціальні (фахові) компетентності

СК01 Зні, Зн2 Умі К1,КЗ АВ1, АВ2, АВЗ

СК02 Зні, Зн2 Умі К1,К2 АВ1, АВ2, АВЗ

СКОЗ Зні, Зн2 Умі К1,К2 АВ1, АВ2, АВЗ

СК04 Зні, Зн2 Умі К2, КЗ АВ1, АВ2

Додаток 2

admin
Прямокутник
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СК05 Зні, Зн2 Умі К1,К2 АВ2, АВЗ

СК06 Зні, Зн2 Умі К1, КЗ АВ1, АВ2

СК07 Зні, Зн2 Умі К2, КЗ АВ1, АВ2, АВ4

СК08 Зні, Зн2 Умі К2, КЗ АВ1, АВ2, АВ4

СК09 Зні Умі К1,КЗ АВ1, АВЗ, АВ4

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 
навчання та компетентностей

Результати навчання
Компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності

ЗК
01

ЗК
02

зк
оз

ЗК
04

ЗК
05

ЗК
06

ЗК
07

С
К

01

С
К

02

ск
оз

С
К

04

С
К

05

С
К

06

С
К

07

С
К

08

С
К

09

РН01 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН02 + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РНОЗ + + 4- 4- 4- 4- 4-

РН04 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН05 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН06 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН07 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН08 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН09 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4-

РН10 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН11 + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН12 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН13 + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН14 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН15 + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

РН16 + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

admin
Прямокутник





мо}куть праIIювати як державнi службовцi, менедrкери (управителi), посадовi
особи громадських i самоврядних органiзацiй, посадовi особи державних
органiв влаци, посадовi особи органiв дерх(авноi виконавчоi влади, посадовi
особи гrолiтичних органiзацiй, посадовi особи полiтичних партiй, посадовi
особи академiй наук i громадських органiзацiй в соцiztJlьно-культурнiй сферi,
посадовi особи iнших самоврядних органiзацiй, працiвники апарату
центраJIъних органiв державноi влади, працiвники апарату мiсцевих органiв
державноi влади, адже тенденцii розвитку ринку працi вказують, що розроблена
освiтньо-професiйна lrрограма мае TaKi цiлi, що дають можJIивостi випускниковi
бути конкурентосrтроможним на ринку прачi. Навча-пьний план повнiстю
вiдповiдас завданням, покJIаденим на означену освiтньо-професiйну програму.

З урахуванням зазначеного вважаю, що освiтньо-професiйна програма
<<Полiтологiя> першого (бакалаврсъкого) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю
052 Полiтологiя галузi знань 05 Соцiальнi та поведiнковi науки може бути
рекомендована для пiдготовки фахiвцiв за ступенем вищоi освiти бакалавр у
ПЗВО <Киiвсъкий мiжнародний унiверситет)).

Завiдувач кафелри мiжнародноТ iнформачii

Нацiонального унiверситету <<Львiвська полiтехнiка>>о

проф. Гулай В.В.
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Засновник ВГО <С{ Платформа>,
Головний консультант ceKpeTapiaTy
KoMiTeTy ВР з питань iнтеграцiТ УкраТни з СС
Ференс Богдан Володимирович

ПолiтологiЯ одна з провiдних спецiальностей у системi сучасноТ
гуманiтарнот освiти. Одним з основних завдань полiтологiт с надання суб'ектам
полiтичних Процесiв узагальнених пояснень полiтичного розвитку,
системати:]ованих та об'ективних знань про полiтику.

з метою поглиблення фуuдur.нтальних знань студентiв u-lодо
полiтолОгiчних теорiЙ необхiдно забезrrечити iснування державноТ програми
розвит,ку полiтичноТ науки ,га освiти. У сучасних умовах глоба-цiзацiТ са]\,1е попит
на ринкУ праui визначаС запит на HoBi вимоги до професiйноi' пiдготовки
квалiфiкОваних фахiвцiв-полiтологiв, якi мають володiти базовим категорiйно-
поняттсвим та аналiтично-дослiдниllьким апаратом полiтичнот науки, знаннями
гlолiтичноТ TeopiT та практики.

з огляду на зазначене, виникас необхiднiсть пiдготовки нового поколiння
фахiвцiв, якi можУть працЮвати яК державнi службовцi, менеджери (управите;ti),
посадовi особи громадських i самоврядних органiзацiй, посадовi особи
державнИх органiв влади, посадовi особи органiв державноТ виконавчоТ влади,
посадовi особИ полiтичниХ органiзацiй, посадовi особи полiтичних партiй,
ГIОСаДОВi ОСОбИ аКаДеМiЙ НаУк i громадських органiзацiй в соцiально-культурнiй
сферi, посадовi особи iнших самоврядних органiзацiй, працiвники unbpury
центральниХ органiВ державнОТ влади, прачiвники апарату мiсцевих органiв
державноТ влади та iH.

Професiйна пiдготовКа сучасниХ фахiвцiв-полiтологiв ]\,{ас бути
спрямована на формування й подальший розвиток Тх професiйноТ
KoMпeTeHтHocTi та конкурентоспроможIJого рiвня квалiфiкацiТ, здобуття
глибоких т,еоретичних знань i практ,ичних навичок у сферi полiтологiт.
fiосягнеНня цих цiлей залежить вiд якiсно розробленоТ освiтньоТ-професiйноТ
програми <полiтологiя> за спецiальнiстю О52 Полiтологiя галузi знань 05
СоцiальНi та поведiнковi науки, яка спрямована саме на пiдготовку фахiвцiв з
глибокими фундаментальними i прикладними знаннями, здатних працювати укомандi, упевнено орiснтуватися i приймати рiшення на рiзних nu"nu,
державнИх органiВ влади, володiти конкурентними перевагами вже на cTapTi
професiйноТ кар'сри.



Фахiвець з полiтологiТ повинеН володiти грун,говнимИ знаннями з
полiтологiт, розумiтись в питаннях свiтового полiт"чпьiо процесу i геополiтики,
полiтичного консалтингу, полiтичного менеджменту та N,,Iенеджменту полiтичноТ
кампанiТ, TeopiT та практики партiйноТ дiяльностi, полiтичноТ культури в
публiчноN4у управлiннi, TeopiT та ризикiв демократiт, полiтичнот поведiнки та
полi,гичноТ участi, розумiння процесiв Тх реаrriзацiТ; умiти майстерно
користуватися повним арсенаJIом засобiв i прийомiв у прочесi вирirrjення будо-
якиХ питанЬ внутрiшНього Й зовнiшнЬоекономiчного характеру тощо. OKpiM
того, фахiвець iз полiтологiТ повинен мати вiдповiдний piBeHb полiтичноТ,
етичноТ та психологiчноТ культури. Саме TaKi знання, навички i вмiння, фаховiкомпетентностi закладенi в основу освiтньо-професiйнот дpo.pur"
<Гlолiтологiя>.

освir,ньо-професiйна програма <ГlолiT,ологiя> за спеt{iальнiст.tо 052
IIолiтологiя галузi знань 05 Соцiа.llьнi та повелiнковi науки, рсlзроб;rенапроектноЮ групоЮ Навчально-наукового iнституту мiжнародних вiдносин
пзвО <КиТвсьКий мiжнародний унiверсИтет)), спрямована на с'удентоцентризм,
самонавчання, проблемно-орiснтоване навчання, навчання шляхом проведення
практик i виконання робiт у галу,зi по.lliтологiт. Необхiдностi iT запровадження
вiдповiдас гtотребаМ iзапитаМt здобувачiв вищоТ освiт,и, враховус потреби
робоr,одавцiв. Програма сприя€ реалiзацiт MiciT i страт,егiт гlзво ккиiвський
м iжнародний ун iверситет)).

квалiфiкацiйний профiль випускника освiтньо-професiйнот програми
вiдповiдас потребам ринку Працi. Передбаченi npo.puroгo компетентностi
вiдповiдають Нацiональнiй Рамцi квалiфiкачiй. CTpynrypu освiтньо-професiйноТ
програми дас змогУ зДобувачу освiти досягги передбачених програI11ою цiлей.IlзвО <<КиТвський мiжtlародrlий унiверситс,r,> забезгlечу(, проведення
монir,орингу актуальностi змiсту ocBiTHbot' програми та дiяльностi. ГIерелiк та
обсяг норN{а,гиВних i вибiркових дисциплiн вiдповiдають структурно-логiчнiй
cxeMi пiдготовки здобувачiв Вищот освiти за спецiальнiстю-052 Полiтологiя
галузi знанЬ 05 Соцiа,цьнi та поведiнковi науки та покликанi сприяти
забезгtеченнкl вiдповiдностi програмних результатiв навчання запиту Апарату
Верховноi Ради УкраТни, Офiсу IIрезидента УкраТllи, Кабiнету мirriсrрiЪ VnpuTn",
N4iHicTepcTBa юстиuiТ УкраТни, апарату мiсцевих органiв державноТ влали тощо.

РеЦеНЗОВаНа ОСВiТНьо-професiйна програма <Полiтологiя> за спецiальнiстю
052 ПолiтологiЯ галузi знань 05 СоцiальНi та поведiнковi науки може бути
рекоN,Iендована для пiдготовки фахiвцiв у сферi полiтологiт та, за уIиови iT
виконання учасниками ocBiTHboT програми, випускники пзво <КиТвський
мiжнароДний унiверситет) гiднО конкурувати]чIуть У процесi лобсlрч працiвникiв
системи оргаltiв державноТ влади.

Засновник ВГО <С! Платформа>,
Головний консультант ceKpeTapiaTy
KoMiTeTy ВР з питань iнтеграцii УкраТни з СС
Ференс Богдан Володимирович


	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка



