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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма «Політологія», за якою провадиться освітня діяльність 

другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня магістра за 

спеціальністю «052 Політологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу 

освіту» та у відповідності до Стандарту вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія», затвердженого та введено в дію Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 329. 

Освітньо-наукова програма «Політологія» відповідає цілям та місії Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”,  визначеним:   

 Статутом Національного університету “Києво-Могилянська академія” (нова редакція). 

Наказ МОН України № 1589 від 21.12.2016. (https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-

us/sogodennya/dokumenty-naukma/public-info), 

 Стратегією розвитку Національного університету “Києво-Могилянська академія” на 2015-

2025 рр. (затверджена рішенням 28-ї сесії Конференції трудового колективу від 15 вересня 

2015 р. Протокол № 29 (https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-

naukma/cat_view/1-dokumenty-naukma/12-normatyvna-baza-naukma/14-stratehiia-rozvytku-

naukma-na-2015-2025-r-r.) 

та враховує сучасні рекомендації і визнані ефективні практики Європейського освітнього 

простору: 

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG), 2015, 

 International Standard Classification of Education (ISCED 2011). 

 

Програма розроблена з урахуванням досвіду підготовки магістрів політології в 

НАУКМА з 1998 року.  

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 

«Політологія», зміни до якої вносяться новою редакцією, була введена в дію ухвалою Вченої 

ради НаУКМА, протокол № 12 від 29 вересня 2016 року та у 2018 році пройшла акредитацію 

Міністерства освіти і науки України. З часу отримання акредитації було доповнено перелік 

освітніх компонентів вибіркового блоку та уточнено назви, а також перерозподілено обсяг 

кредитів освітніх компонентів нормативних дисциплін. 

Нова редакція освітньо-наукової програми «Політологія» 2022 року обумовлена 

необхідністю узгодження змісту програми з динамічним розвитком галузі знань соціальних та 

поведінкових наук, розвитком нормативної бази та потребою урахування сучасних 

рекомендацій і визнаних ефективних практик. Крім того, під час реалізації ОНП було 

отримано побажання і зауваження здобувачів вищої освіти, викладачів, випускників та 

представників роботодавців щодо доповнення освітньо-наукової програми новими 

компонентами. 

У новій редакції освітньо-наукова програми «Політологія» другого освітньо-наукового 

рівня вищої освіти було уточнено: 

 

 мету програми та її характеристика; 

 перелік компетентностей випускника; 

 програмні результати навчання; 

 назви і послідовність вивчення освітніх компонентів; 

 перерозподіл кількості кредитів між різними освітніми компонентами. 
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Програма розроблена робочою групою в складі: 

 

1. Амельченко Наталія Анатоліївна - кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології НаУКМА; 

2. Гнатюк Микола Миколайович - доктор політичних наук, доцент кафедри політології 

НаУКМА; 

3. Кисельов Сергій Олегович - кандидат філософських наук, доцент кафедри політології 

НаУКМА; 

4. Чабанна Маргарита Валеріївна - доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри 

політології НаУКМА; 

5. Умланд Андреас - доктор філософії (PhD) в галузі політичних наук, доцент кафедри 

політології НаУКМА; a Research Fellow at the Swedish Institute of International Affairs 

(Stockholm); 

 

 Гарант освітньо-наукової програми:  

 

Гнатюк Микола Миколайович - доктор політичних наук, доцент кафедри політології 

НаУКМА 

 

  



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»                                                       

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «052 ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

1- Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділ 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) освітній рівень 

Освітня кваліфікація фахівця:  

Магістр політології (Master of Political Science) 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Політологія 

Political Science 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 10 місяців  
Наявність акредитації МОН України Сертифікат про акредитацію Серія УД № 

11007095, від 11.07.18 р.  Строк дії до 01.07.2023 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Мова(и) викладання Українська та англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Відповідно до терміну акредитації 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/138-2018-06-13-

09-07-54/politologiya/268-2018-11-01-10-57-53 

 

2 - Мета освітньої програми 

 
Сформувати здатність до науково-організаційної діяльності,  

розв’язування складних задач і проблеми дослідницького та 

інноваційного характеру у політичній сфері із застосуванням 

фахових досліджень та здійснення інновацій. 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність) 

 

Поведінкові науки, Політологія. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма спрямована на формування 

висококваліфікованого фахівця, якому властиві знання 

власного фаху і предмета дослідження, ґрунтовна 

обізнаність із методологічними підходами і сучасними 

методами політологічного дослідження, високий рівень 

володіння навичками і технологіями пошуку та обробки 

наукової інформації,  різноманітні викладацькі, 

комунікаційні та аналітично-консультативні навички. 

 
 

https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/138-2018-06-13-09-07-54/politologiya/268-2018-11-01-10-57-53
https://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/fsnst/138-2018-06-13-09-07-54/politologiya/268-2018-11-01-10-57-53


Основний фокус освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма спрямована на формування 

системного наукового світогляду, здатності вирішувати  

складні задачі і проблеми у політичній сфері, розуміння 

засад академічної культури й етики. 

 

Ключові слова:  політична теорія, методи дослідження,  

політичні інститути, поведінка та процеси, урядування, 

публічна політика, безпека, міжнародна та зовнішня 

політика, європейська інтеграція. 

Особливості та 

відмінності 

Усі здобувачі освіти ступеня магістра політології мають 

можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію 

з огляду на потреби формування майбутньої кар’єри та  

виконання дослідницького проєкту, шляхом вибору блоків 

дисциплін «Німецькі та Європейські студії» та 

«Європейські студії», а також сертифікатних програм 

«Психолого - педагогічна підготовка», «Аналіз публічної 

політики», «Антикорупційні міждисциплінарні студії», 

«Політичні технології у виборчих кампаніях». 

Велика увага приділяється вивченню англійської, а також  

німецької мови для студентів, які спеціалізуються в 

«Німецьких та Європейських студіях». Здобувачі  

заохочуються до використання ресурсів і можливостей 

неформальної освіти, міжнародного стажування та 

академічної мобільності. 

 

4 - Придатність випускників освітньої програми  до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посади в науково-дослідних інститутах НАН України, 

вищих навчальних закладах МОН України, наукових та 

освітніх центрах та компаніях, центрах політичних 

досліджень, консалтингу та аналітики, органах державного 

управління та місцевого самоврядування, неурядових 

організаціях, рекламних агенціях, відділах зв’язків із 

громадськістю, ЗМІ; в міжнародних та національних 

наукових програмах і проєктах. 

 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою підготовки доктора 

філософії  
 

  



 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання здійснюється на засадах колегіальності, 

відповідальності, високої академічної культури та 

академічної доброчесності.  

Навчальний процес ґрунтується на засадах 

студентоцентрованого навчання, інтеграції навчальної й 

наукової діяльності та забезпеченням принципу 

академічної свободи, вимог і критеріїв академічної 

доброчесності.  

Дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до 

активного професійного розвитку, впроваджують 

проблемно та проєктно-орієнтоване навчання, я також 

змішане навчання із акцентом на особистий розвиток, 

групову роботу, уміння презентувати результати роботи, 

що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя.  

Форми навчання максимально наближені до практичної 

професійної та наукової діяльності (конференції, 

колегіальне обговорення, написання  аналітичних 

документів та окремих елементів кваліфікаційної роботи). 

 

Оцінювання Рекомендованими формами поточного контролю є усне 

опитування, підготовка есе, презентації індивідуальних та 

командних проєктів, виконання тестів, презентації 

індивідуальних досліджень, вирішення практичних 

завдань. Формами підсумкового оцінювання є екзамени 

(письмові, усні), заліки, захисти тез, захист звіту з 

практики, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Відповідно до студентоцентрованого підходу студенти 

активно залучаються до колегіального оцінювання і 

самооцінювання. 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІНТ) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у політичній 

сфері, провадити дослідницько-інноваційну діяльність, що 

передбачає переосмислення наявних знань та оволодіння 

сучасними аналітичними і дослідницькими технологіями, а 

також впровадження  інновацій в професійну діяльність. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК-2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК-3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК-5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями та активного пізнавального пошуку та навчання 

протягом усього життя. 

ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК-8. Здатність оволодівати знаннями та проводити 

досліджень англійською/іноземною мовою для взаємодії в 



рамках міжнародної академічної спільноти усно і 

письмово. 

ЗК-9. Здатність передавати і поширювати  наукові знання. 

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних кодексів і 

професійної етики науковця. 

ЗК-11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-12. Здатність вести міждисциплінарний діалог на 

засадах науковості та толерантності. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

ФК -1. Усвідомлення природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

ФК -2. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та 

науково-педагогічну діяльність  у закладах освіти.  

ФК-3. Критичне осмислення проблем та принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

ґендерної політики, світової політики та політики окремих 

країн та регіонів. 

ФК-4. Здатність комплексно аналізувати владу та 

урядування, політичні системи, інститути та режими, 

політичні процеси та політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

ФК-5. Спроможність комплексно використовувати  

нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію 

політичних досліджень та прикладного політичного 

аналізу. 

ФК-6. Здатність використовувати широкий спектр 

концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на 

місцевому, національному, європейському та глобальному 

рівні. 

ФК-7. Спроможність ефективно виконувати політико-

організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні 

функції на національному та міжнародному рівні. 

ФК-8. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати 

проблеми дослідницького характеру у галузі політології.  

ФК-9. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати політологічні дослідження з елементами 

наукової новизни та практичної значущості. 

ФК-10. Здатність брати продуктивну участь у науковому 

співробітництві як на національному, так і міжнародному 

рівнях. 

ФК-11. Здатність формулювати суспільно-значиму наукову 

проблематику та публічно презентувати результати її 

дослідження. 

 
 

  



 

7 – Програмні результати навчання 

  

ПРН-1. Здійснювати наукове дослідження у відповідності 

до  засадничих принципів  логіки наукового пізнання та 

формулювати переконливі аргументи на підтвердження 

наукових гіпотез. 

ПРН-2. Виявляти нові тенденції розвитку політологічної 

науки і критично оцінювати їхній потенціал. 

ПРН-3. Усно і письмово представляти результати власного 

дослідження українською та англійською мовою на основі 

знання мовних норм і мовної організації наукових текстів 

різних жанрів. 

ПРН-4. Брати продуктивну участь у науковому 

співробітництві як на національному, так і міжнародному 

рівнях. 

ПРН-5. Застосовувати для розв’язування складних задач 

політології розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у 

різних політичних системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного контексту. 

ПРН-6. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання 

з політології, що включають сучасні наукові здобутки у 

сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою 

для оригінального мислення та проведення досліджень, 

критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей 

знань.  

ПРН-7. Приймати ефективні рішення з питань політики, 

політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у 

складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати 

розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 

впливають на них і на досягнення поставлених цілей; 

аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики 

та імовірні наслідки політичних рішень. 

ПРН-8. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог. 

ПРН-9. Критично осмислювати принципи здійснення влади 

та публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ПРН-10. Здійснювати управління складною діяльністю у 

сфері політики, політології та у ширших контекстах, 

розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати 

якість освіти, оцінювати ефективність і результативність 

діяльності. 

ПРН-11. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні 

проєкти у сфері політології та з дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямів з урахуванням 

методологічних, економічних, соціальних, правових та 

етичних аспектів. 

ПРН-12. Конструювати дизайн, планувати і виконувати 

наукові дослідження з використанням якісних і кількісних 



методів та спеціалізованого інструментарію політичної 

науки, у тому числі формулювати і перевіряти гіпотези, 

інтерпретувати дані, обґрунтовувати висновки. 

ПРН-13. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання європейської інтеграції та дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних досліджень 

на рівні останніх світових досягнень. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До викладання на освітньо-науковій програмі залучені 

викладачі зі значним досвідом наукової і педагогічної 

діяльності та високою науковою кваліфікацією. 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Здобувачам надається доступ до всіх ресурсів навчального 

середовища НаУКМА, Наукової бібліотеки НаУКМА, 

Культурно-мистецького центру де є конференційний 

простір із обладнанням для дистанційного навчання та 

комунікації; відкритий навчальний простір, місця для 

індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової 

роботи. 

 

Інформаційне та 

методичне забезпечення 

Здобувачам доступні всі ресурси Наукової бібліотеки 

НаУКМА, віртуальний освітні простір DistEdu, методичне 

забезпечення усіх навчальних дисциплін, корпоративні 

сервіси університету. 

 
 

  



 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Здійснюється відповідно до міжінституційних угод у 

закладах вищої освіти – партнерах НаУКМА. 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

НаУКМА створює численні можливості для отримання 

досвіду міжнародної співпраці впродовж навчання: наукові 

стажування, кредитна мобільність до університетів ЄС за 

програмою Erasmus+ KA1 International Credit Mobility, 

самоініційована мобільність – за програмами DAAD, 

Fullbright та ін. (Положення про порядок реалізації права на 

міжнародну академічну мобільність бакалаврів, магістрів. 

Наказ НаУКМА №96 від 14.03.2016). 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів може здійснюватися згідно з 

вимогами чинного законодавства  

 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми 

 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

/ семестр 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП  

ОК 1.1 Англійська мова 
3/1 залік 

3/2 екзамен 

ОК 1.2 Інститути ЄС 3/1 залік 

ОК 1.3 Політична система Європейського Союзу 3/1 залік 

ОК 1.4 Сучасна політика держав Центрально-Східної Європи 3/1 залік 

ОК 1.5 Теорії міжнародних відносин 3/1 екзамен 

ОК 1.6 Національна безпека України: європейський контекст 4/2 залік 

ОК 1.7 Політична історія європейської інтеграції 3/2 залік 

ОК 1.8 Сучасні європейські підходи до влади і політики 3/2 екзамен 

ОК 1.9 Сучасні методи досліджень у політології 4/2 екзамен 

ОК 1.10 Партійні та виборчі системи країн ЄС 3/2д залік 

ОК 1.11 Публічні політики ЄС 3/2д залік 

ОК 1.12 Зовнішня політика ЄС 3/3 екзамен 

ОК 1.13 Міжнародні стандарти написання наукових робіт / 

International Standards of Scientific Research (англ. мовою) 
3/3 залік 

ОК 1.14 НДС "Теорія прийняття політичних рішень" 3/3 захист тези 

ОК 1.15 Основи наукового дослідження 3/3 екзамен 

ОК 1.16 Політика в пострадянських країнах 4/3 екзамен 

ОК 1.17 НДС "Вступ до наукових студій" 3/4 захист тези 

ОК 1.18 Основи європейського та міжнародного права 3/4 залік 

Практика 

ПП 1.2.1 Практика 3/4 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 60 кредитів/1800 год. 

 

Вибіркові компоненти ОПН 

1. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ВК 1.1 Багаторівневе управління: теорія та практика 
/ Multi-level governance: theory and practice (англ.мовою) / 

(англ. мовою) 

3/2д залік 

ВК 1.2 Доступ до інформації в демократичному врядуванні: 

теорія та практика 
3/4 залік 

дисципліни блоку "Німецькі та Європейські студії" 

ВК 1.3 Німецька мова 3/1 залік 

3/2 залік 

ВК 1.4 Політична історія ФРН 3/1 залік 

ВК 1.5 Політична система ФРН 3/1 залік 

ВК 1.6 Історія німецької політичної думки 3/2 залік 

ВК 1.7 Зовнішня політика ФРН 4/2д залік 

ВК 1.8 Гостьовий курс - 1 3/3 залік 

ВК 1.9 Німецька та європейська економічна політика 2/3 залік 

2/4 залік 

ВК 1.10 Німецьке публічне та конституційне право 2/3 залік 

2/4 залік 

ВК 1.11 Основи економічної політики 3/3 залік 



ВК 1.12 Теорія суспільно-політичних організацій 3/3 залік 

ВК 1.13 Актуальні проблеми політичної науки (німецькою 

мовою) 
5/4 залік 

ВК 1.14 Гостьовий курс - 2 4/4 залік 

ВК 1.15 Європейська зовнішня політика 4/4 залік 

дисципліни блоку "Європейські студії" 

ВК 1.16 Економічна політика європейських країн 3/1 залік 

ВК 1.17 Міжнародні відносини у Східній Азії 6/1 залік 

ВК 1.18 Політична антропологія 4/2 залік 

ВК 1.19 Суспільно-політична думка в інтелектуальній традиції 
Кембріджа та Оксфорда 

3/2 залік 

ВК 1.20 Гостьовий курс-3 3/3 залік 

ВК 1.21 Європейські соціальні стандарти та соціальна політика 4/3 залік 

ВК 1.22 Регіоналізація Європи: політичний, правовий, 
економічний аспекти 

3/3 залік 

ВК 1.23 Гостьовий курс - 4 3/4 залік 

ВК 1.24 Європейська політична історія 3/4 залік 

ВК 1.25 Методика досліджень політичних процесів у ЄС 3/4 залік 

ВК 1.26 Політична теологія 3/4 залік 

ВК 1.27 Технологія написання аналітичного документу 3/4  залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент – 41 кред./1230 год. 

 

2. Дисципліни вільного вибору студента 

блок "Психолого-педагогічна підготовка" 

ВК 2.1 Загальна психологія 3/2 залік 

ВК 2.2 Педагогіка вищої освіти 3/2 залік 

ВК 2.3 Методика викладання у вищій школі 3/3 залік 

ВК 2.4 Педагогічна психологія 3/3 залік 

ВК 2.5 Практика педагогічна 3/3 залік 

сертифікатна програма "Аналіз публічної політики" 

ВК 2.6 Теорія та методи аналізу публічної політики 4/3 залік 

ВК 2.7 Менеджмент і стратегічне планування у державному 

управлінні 
4/4 залік 

сертифікатна програма "Німецькі та Європейські студії" 

ВК 2.8 Німецька мова (інтенсивний курс) 3/2 залік 

ВК 2.9 Німецька державна політика (економіка і право) 3/3 залік 

ВК 2.10 Політична історія і політична система німеччини 3/3 залік 

ВК 2.11 Політична система та зовнішня політика Європейського 

Союзу 
3/4 залік 

ВК 2.12 Сучасна зовнішня політика ФРН 3/4 залік 

сертифікатна програма "Європейські студії" 

ВК 2.13 Політична система Європейського Союзу 3/1 залік 

ВК 2.14 Політичні інститути та публічні політики ЄС 3/2 залік 

ВК 2.15 Економічна політика країн ЄС 3/3 залік 

ВК 2.16 Європейське та міжнародне право 3/4 залік 

сертифікатна програма "Антикорупційні міждисциплінарні студії" 

ВК 2.17 Корупція, державна політика та суспільство 3/3 залік 

ВК 2.18 Правові засади та інституційні механізми запобігання та 

протидії корупції 
3/3 залік 

ВК 2.19 Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції 3/4 залік 

ВК 2.20 Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих 

базах даних 
3/4 залік 

сертифікатна програма "Політичні технології у виборчих кампаніях" 

ВК 2.21 Виборча кампанія: етапи та забезпечення 4/3 залік 

ВК 2.22 Електоральна політологія. Виборчі системи 3/3 залік 

ВК 2.23 Політична реклама та SMM 3/4 залік 



ВК 2.24 Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих 

кампаніях 
4/4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент – 52 кред./1560 год. 

4. Атестація 

А 4.1 Магістерська робота 20/4д  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – 120 кред./3600 год 

 
ОК – обов’язкові компоненти; ВК – вибіркові компоненти;  ПП – цикл професійної та практичної 

підготовки. 
На реалізацію фундаментальної концепції НаУКМА про вільне творче навчання студент має право в 

межах циклу дисциплін вільного вибору (ВК2.)обирати дисципліни з будь-якого циклу будь-якого 

навчального плану. 

 
2.2. Розподіл змісту програми за циклами  

 

        Кредитів Годин 

  Нормативні навчальні дисципліни та практика 63,0 1890 

1.1. Нормативні навчальні дисципліни 60,0 1800 

1.2. Практика 3,0 90 

  Вибіркові навчальні дисципліни та практична підготовка 37,0 1100 

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки 22,0 660 

2.2. Дисциплін вільного вибору студента  15,0 450 

  Атестація 20,0 600 

  РАЗОМ  120,0 3600 

 
Підготовлено відповідно до «Методичних вимог до структури та змісту навчальних планів підготовки 
бакалаврів 2, 3, 4 років навчання та навчальних планів підготовки магістрів 2 року навчання» (наказ 

НаУКМА №87 від 12.03.2015) 

 

 
2.3. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 

В основу оновленої освітньої програми покладено компетентнісний підхід з 

використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за освітньою 

програмою передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній обсяг 

навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС 

дорівнює 30 годинам), 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 

кредитів ЄКТС.  

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкової та 

вибіркової компоненти, які забезпечують формування загальних та професійних 

компетентностей у здобувача вищої освіти. Навчальне навантаження студента включає всі 

види його роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до 

навчального плану. 

 

Схема за семестрами навчання 

 

1 рік навчання 

1 семестр 2 семестр 2 додатковий семестр 

Англійська мова Англійська мова Партійні та виборчі системи 

країн ЄС 

Інститути ЄС Національна безпека України: 

європейський контекст 

Публічні політики ЄС 



Політична система 
Європейського Союзу 

Політична історія європейської 
інтеграції 

Вибіркові дисципліни 

Сучасна політика держав 

Центрально-Східної Європи 

Сучасні європейські підходи до 

влади і політики 

 

Теорії міжнародних відносин Сучасні методи досліджень у 
політології 

 

Вибіркові дисципліни Вибіркові дисципліни  

 

2 рік навчання 

3 семестр 4 семестр 4 додатковий семестр 

Зовнішня політика ЄС НДС "Вступ до наукових 

студій" 

Кваліфікаційна (магістерська) 

робота 

Міжнародні стандарти 
написання наукових робіт / 

International Standards of 

Scientific Research (англ. 

мовою) 

Основи європейського та 
міжнародного права 

 

 

НДС "Теорія прийняття 

політичних рішень" 

Практика навчальна  

Основи наукового 
дослідження 

Вибіркові дисципліни  

Політика в пострадянських 

країнах 

  

Практика навчальна   

Вибіркові дисципліни   

 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 052 “Політологія” проводиться у 

формі захисту магістерської роботи та завершується видачою документу встановленого 

зразка про присудження йому освітнього ступеня із присвоєнням кваліфікації: магістр 

політології за спеціальністю «Політологія». Атестація здійснюється відкрито та публічно. 

Після захисту кваліфікаційну роботу розміщують в інституційному репозитарії НаУКМА для 

вільного доступу. 
  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам освітньо наукової програми 

Класифікація 

компетентностей 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 1
.4

 

О
К

 1
.5

 

О
К

 1
.6

 

О
К

 1
.7

 

О
К

 1
.8

 

О
К

 1
.9

 

О
К

 1
.1

0
 

О
К

 1
.1

1
 

О
К

 1
.1

2
 

О
К

 1
.1

3
 

О
К

 1
.1

4
 

О
К

 1
.1

5
 

О
К

.1
.1

6
 

О
К

1
.1

7
 

О
К

.1
.1

8
 

ЗК 1 + +    +    + +        

ЗК 2  +   +   + + + +  +  +  +  

ЗК 3  +         +  + + +  +  

ЗК 4 +  + +  +    +   +   +   

ЗК 5 +    +  + + +    +      

ЗК 6 +    + +  + + +    +     

ЗК 7     +   + + +  + +  +  +  

ЗК 8 + +   +  +   + + + +      

ЗК 9          +   +      

ЗК 10       + + +      +  +  

ЗК11     +  + + +          

ЗК12 +    + +  + + +   +  +  + + 

ФК 1   + + +   + + +      +   

ФК 2     +        +  +  +  

ФК 3  + + + + + + + + + + +    +  + 

ФК 4  + + + + +  + + + +     +  + 

ФК 5  +   + +  + + + +        

ФК 6  + + + + + + +  + + +  +  +  + 

ФК 7      +   + +  + + + +  +  

ФК 8     +   + + +   +      

ФК 9            + +  +  +  

ФК 10          +   +  +  +  

ФК 11 + +   +  + + + + +  +  +  +  

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання обов’язковим компонентами освітньо наукової 

програми 
Програмні компоненти 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 1
.4

 

О
К

 1
.5

 

О
К

 1
.6

 

О
К

 1
.7

 

О
К

 1
.8

 

О
К

 1
.9

 

О
К

 1
.1

0
 

О
К

 1
.1

1
 

О
К

 1
.1

2
 

О
К

 1
.1

3
 

О
К

 1
.1

4
 

О
К

 1
.1

5
 

О
К

.1
.1

6
 

О
К

.1
.1

7
 

О
К

.1
.1

8
 

ПРН 1  +   +   + + + +  +  +  +  

ПРН 2  +   + +  + + + +        

ПРН 3 +         +   +  +  +  

ПРН 4 + +        + +  +  +  +  

ПРН 5  + + + +  + + + + + +    +   

ПРН 6   + + + +  + + +  +    +   

ПРН 7  + + + + + + + + + + +  +  +   

ПРН 8             + + +  +  

ПРН 9  + + + + + + + + + + +    +  + 

ПРН 10             + + +  +  

ПРН 11          +   + + +  +  

ПРН 12     + +    +   +  +  +  

ПРН 13  + + + + + +   + + +      + 

 


