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_______Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання Розпочати 

навчання за програмою можуть особи, які здобули освітній ступінь «магістр» 

(освітньо-кваліфікаційний рівень магістра)  як за спеціальністю «Політологія», так і 

за іншою спеціальністю. Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для 

здобуття доктора філософії з політології здійснюється за результатами вступних 

випробувань. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії складаються з: вступного іспиту із спеціальності (в обсязі 

стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з 

іноземної мови; презентації дослідницьких пропозицій за тематикою 

передбачуваного керівника; презентації дослідницьких досягнень. 

 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 I. Цикл загальної підготовки  
здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу; 
здатність 
проведення 
досліджень на 
відповідному рівні; 

здатність аналізувати, синтезувати 
та обговорювати сучасні 
теоретико-методологічні підходи, в 
межах та поза областю 
дослідження, ставити загальні 
теоретичні проблеми та планувати 
шляхи їх вирішення; 
здатність використовувати критичні 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 



здатність генерувати 
нові ідеї 
(креативність); 
здатність бути 
критичним і 
самокритичним; 
здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань); 
вміння виявляти, 
ставити та 
вирішувати 
проблеми.  

знання, що закріплено написанням: 
1) рецензії на статтю чи книгу, 2) 
реферату за тематикою 
філософських та методологічних 
проблем науки;  
здатність аналізувати та 
посилатися на відповідні основні 
найбільш передові філософські 
підходи, концептуальні та 
теоретико-методологічні засади 
щодо наукових досліджень в 
письмовій формі, через усні 
виступи та презентації, в 
дисертації, знання актуальних 
теоретичних дискусій та трендів 
щодо соціально-гуманітарних наук;  
знання основних можливостей 
наукової співпраці для соціальних 
та гуманітарних наук, перспектив 
міждисциплінарних досліджень, 
визначаючи позитивні/негативні 
аспекти своєї власної області 
дослідження; 
знання характеру та історичної 
динаміки основних теоретичних 
філософських проблем, критичного 
осмислення їх зв’язку з сучасністю 
та впливу на інтелектуальний 
розвиток суспільства і 
трансформації науки. 

 здатність спілку-
вання іноземною 
мовою в конкретній 
професійній/фаховій 
сфері з урахуванням 
особливостей 
використання 
професійної/фахової 
лексики; уміння 
описати результати 
дослідження, 
викласти думку, 
повідомити про 
основні положення 
наукового 
дослідження; 

 володіння навич-
ками академічного 
спілкування 
іноземною мовою, в 

 лексичні, граматичні, стилістичні та 
структурні особливості іншомовної 
наукової літератури; 

 термінологія галузі наукового 
дослідження; 

 граматичні структури, що є 
необхідними для адекватного 
вираження відповідних ідей та 
понять, а також для розуміння і 
продукування широкого спектру 
текстів у науковій сфері (усно та 
письмово). 

 користуватися граматичними 
зворотами, специфічними для 
наукової комунікації іноземною 
мовою; 

 володіти типовими для наукової 
комунікації лексико-синтаксичними 
моделями; 

 робити оптимальний набір лексики 

Іноземна мова 



тому числі викладу 
результатів науко-
вого дослідження; 

 здатність сприймати 
та обробляти 
новітню фахову 
інформацію із 
наукових джерел 
іноземною мовою; 

 лінгвістична, соціо-
лінгвістична, соціо-
культурна, прагма-
тична та риторична 
компетентності для 
забезпечення 
ефективного 
професійного спілку-
вання іноземною 
мовою у науковому 
та академічному 
середовищі. 

та граматичних конструкцій при 
складанні наукових текстів різних 
типів (статей, анотацій, резюме, 
монографій, тез, доповідей на 
конференціях і т.ін.); 

 виконувати письмовий переклад та 
письмовий анотаційний переклад  
текстів з відповідної галузі науки; 

 диференціювати різні типи 
наукових текстів та структурувати 
їх відповідно до чинних 
міжнародних стандартів; 
усно та письмово представляти 
наукові результати іноземною 
мовою відповідно  до вимог 
міжнародних стандартів; 

знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння про-
фесійної діяльності; 
здатність проведен-
ня досліджень на 
відповідному рівні; 
здатність до пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел; 
вміння виявляти, 
ставити та 
вирішувати 
проблеми; 
здатність оцінювати 
та забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт. 

здатність детально розробляти та 
переконливо презентувати групі 
кваліфікованих дослідників 
відповідний добре обґрунтований 
план дослідження для вирішення 
важливої задачі; 
здатність завершити розширене 
оригінальне дослідження, що 
базується на критичному розгляді 
джерел та забезпечене необхідним 
науковим апаратом таким, як 
нотатки, бібліографія та публікація 
відповідних документів; здатність 
презентувати результати 
дослідження в науковому та 
ненауковому контекстах, усно та 
письмово, у формі наукових 
семінарів, наукових зустрічей та 
громадських ініціатив; 
здатність готувати підбір 
матеріалу, публікувати його у пресі 
чи на веб-сторінці; 
здатність планувати оригінальний 
внесок на основі дослідження до 
філософських/ політологічних 
знань, пов’язаних з важливим 
завданням, який є відповідної 
якості для друку. 

Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація 
результатів 
дослідження 

здатність методики і форми організації та Політологічна освіта 



професійно та чітко 
викладати 
результати власних 
досліджень для 
широкої аудиторії; 
уміння описати 
результати 
дослідження, 
викласти думку, 
повідомити про 
основні положення 
наукового 
дослідження; 

здійснення  навчального процесу зі 
спеціальності «політологія»; 
підготувати навчально-методичне 
забезпечення навчального 
процесу, з політологічних 
дисциплін, організацію самостійної 
роботи студентів вищих 
навчальних закладів; 
написання рецензій, наукових 
статей та есе, аналітичних записок, 
прогнозування політичних 
процесів, здійснення дослідницької 
діяльності; 
сучасної методики викладання 
суспільно-політичних дисциплін; 
проведення педагогічної та 
виховної роботи в навчальних 
закладах; 

 II. Цикл професійної 
підготовки 

 

Здатність до 
науково-дослідниць-
кої роботи; 
Ґрунтовна підготов-
ка з політології для 
використання 
політологічного 
апарату при розв’я-
занні прикладних і 
наукових завдань в 
сфері політичного; 
Знання сучасних 
політологічних 
теорій та методоло-
гічних підходів до 
аналізу систем, 
режимів та процесів; 

повною мірою володіти 
професійними знаннями у галузі 
політичної теорії і методології, 
вміти застосовувати їх у своїй 
фаховій діяльності; 
знати особливості роботи з 
вибраної професії, бути 
професійно орієнтованим; 
знати методики і форми організації 
та здійснення  навчального 
процесу зі спеціальності 
«політологія»; 

Теорія та методи 
сучасної політології 

Знання сучасних 
політологічних 
теорій та 
методологічних 
підходів до аналізу 
систем, режимів та 
процесів; 
Здатність 
професійно та чітко 
викладати 
результати власних 
досліджень для 
широкої аудиторії; 

знати теорії політичних інститутів, 
які склалися у ХХ-ХХІ столітті, їх 
динаміку, відмінність у розумінні 
ними політичних інститутів та 
процесів, переваги та недоліки 
підходів;  
вміти аналізувати політичний 
процес у термінах цих теорій, 
виокремлювати специфіку 
сучасного політичного процесу та 
бажаних підходів до його аналізу, 
застосовувати теорії у 
порівняльному аналізі;  

Новий 
інституціоналізм в 
порівняльній 
політології 



Здатність до 
науково-
дослідницької 
роботи. 

писати наукові статті та есе, 
аналітичні записки, аналітичні 
доповіді. 

Здатність до 
науково-
дослідницької 
роботи; 
Ґрунтовна 
підготовка з 
політології для 
використання 
політологічного 
апарату при 
розв’язанні 
прикладних і 
наукових завдань в 
сфері політичного; 
Знання сучасних 
політологічних 
теорій та 
методологічних 
підходів до аналізу 
систем, режимів та 
процесів; 

у повній мірі володіти 
професійними знаннями у галузі 
політичної теорії і методології, 
вміти застосовувати їх у своїй 
фаховій діяльності; 
знати особливості роботи з 
вибраної професії, бути 
професійно орієнтованим; 
знати методики і форми організації 
та здійснення  навчального 
процесу зі спеціальності 
«політологія»; 

Пострадянська 
політика 

знання сучасних 
політологічних 
теорій та 
методологічних 
підходів до аналізу 
систем, режимів та 
процесів у площині 
суспільного вибору; 
• здатність 
сприймати та 
обробляти новітню 
фахову інформацію 
із наукових джерел 
іноземною мовою; • 
уміння описати 
результати 
дослідження, 
викласти думку, 
повідомити про 
основні положення 
наукового 
дослідження. 

знання термінології галузі 
наукового дослідження; • у повній 
мірі володіти професійними 
знаннями у галузі політичної теорії 
і методології, вміти застосовувати 
їх у своїй фаховій діяльності;  
аналізувати політичні рішення, 
визначати загрози та ризики на 
шляху їхньої імплементації; • 
підготувати навчально-методичне 
забезпечення учбового процесу, з 
політологічних дисциплін, 
організацію самостійної роботи 
студентів вищих навчальних 
закладів. 

Теорія суспільного 
вибору 

здатність розв’язу-
вати комплексні 
проблеми як в 

грунтовна підготовка з політології 
для використання політологічного 
апарату при розв’язанні 

Аналіз політики 



теоретико-методо-
логічній сфері 
досліджень 
політичної науки, так 
і в сфері сучасної 
політичної практики; 
наполег-ливість у 
досягненні мети; 
відповідальність за 
якість виконуваної 
роботи; здатність до 
науково-дослід-
ницької роботи; 
грунтовна підготовка 
з політології для 
використання 
політологічного 
апарату при 
вирішенні приклад-
них і наукових 
завдань в сфері 
політичного; 
дотримання 
професійної етики 
політологічної 
діяльності; 
здатність професій-
но та чітко викла-
дати результати 
власних досліджень 
для широкої 
аудиторії уміння 
описати результати 
дослідження, ви-
класти думку, пові-
домити про основні 
положення науко-
вого дослідження; 

прикладних і наукових завдань в 
області політології; 
знання принципів політоло-гічного 
підходу до аналізу суспільства та 
держави. 

Інше (у разі потреби) 
 ______________________________________________ 

 


