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ЛИСТ ПОГОДЖ ЕННЯ  

осв1тньо-науково1 программ

1.1. В ченарада факультету/шституту: протокол № 8 вщ «15» березня 2019 р. 

Голова ВченоТ ради факультету_______ _______________ I.B. Карпенко

1.2. Методична Kowicin факультету/шституту: 

протокол № 7 вщ 13 березня 2019 р.

Голова методично! KOMicii фшософського факультет, С.О. Голшов

1.3. Кафедра: протокол № 11 вщ «14» березня 2019р. 

Завщувач кафедри политологи!, проф. ( О.A . O ic y H



Розроблено робочою групою у склад!:

Пр!звище, !м’я, по батьков1
Найменування посади (для 
сумюниюв — м1сце основноУ 

роботи, посада)

Науковий ступшь, вчене 
звания, за якою кафедрою 
(спешальшстю) присвоено

KepiBHHK робоч о 1 групи
Фюун Олександр 
Анатолшович

зав. каф. пол!толоп 1 
фшософського ф-ту

д. полгг. наук, проф

Члени робочо '1 групи
1. Ш аповаленко Марина 
Володимир1вна

проф. каф. политологи 
фшософського ф-ту

д. полгг. наук, проф.

2. Рубанов BiKTop 
Володимирович

проф. каф. полггологи 
фшософського ф-ту

д. полгг. наук, проф.

3. Комарова Тетяна 
Г еннадпвна

доц. каф. пол1тологи 
фшософського ф-ту

канд. полгг. наук, доц.

4. Работягова 1рина 
Володимир1вна

доц. каф. пол1тологи 
фшософського ф-ту

канд. полгг. наук

5. Авксентьев Антон 
Олександрович

ст. викл. каф. пол^ологн 
фшософського ф-ту

канд. пол1т. наук

При розробщ проекту Программ враховаш вимоги:

1) Освггнього стандарту спещ альносп 052 Полгголопя 

р1внем трет1м (освггньо-науковим)_____ ;

2) Професшного (их) стандарту_____________________________________
назва стандарту, власник/провайдер стандарту

3) Рекомендацп професшноТ асощаци

назва,

тформащя про розм'щення/опршюднення рекомендауш

4) Рекомендацп провщного працедавця в галуз!_______________

тформащя про розм/щення/оприлюднення рекомендацт 

П р и м а ка  -  пп. 2-4 вказуються у випадку наявносп

Рецензи-вщгуки зовшшш х стейкголдер1в (за наявност!): 

1.



3i спсшалыюст1

1. Профшь освггньоУ программ 

052 Полпголопн

1 -  Загальна шформащя

CTyniiib внщоТ oeBiTii та назва 
квал!фн<ацн

Доктор фшософп за спешальшстю 
«Пол1толопя»

Офщшна назва програми Полгголопя
Тип диплому та обсяг 
оевггньо! програми

Диплом доктора фшософи, одиничний, 40 
креди^в GKTC, термш навчання 4 роки

Наявшсть акреднтанп вщ 2018 р., спещальшсть 052 Полгголопя
Ц икл/piBenb TpeTifi (освггньо-науковий)
Передумови 1. Попереднш р1вень oceiTH або(та) 

професшно\' пшготовки: р1вень вищоТ ocbitii - 
мапстр як за спещальшстю «Полгголопя», так 
i за iHoioio спещальшстю.
2. Конкурсний Bw6ip вступниюв при ирийом1 
на навчання для здобуття ступеня доктора 
ф1лософ!х' здшснюеться на o ch o b I здобутого 
ступеня мапстра або осв1тньо- 
кв&гпфшацшного р1вня сиещалюта пол1толоп 1 
чи спорщненого напряму шдготовки за сумою 
бал1в одержаних при складаиш вступного 
icniiTy i3 cneniaribnocTi «пол1толопя» (в обсяз1 
стандарту вищоУ oceiTH MaricTpa з вщповщноУ 
cnenianbHOCTi); вступного юпиту з шоземноТ 
мови; презентацн дослщницьких пропозицш за 
тематикою передбачуваного кер!вника; 
презентацн дослщницьких досягнень. Вступш 
випробування до асшрантури проводяться 
предметними ком1аями.
3. Для забезпечення цшей пщготовки фах1вця, 
яю подан i в освгшьо-квал1ф1кацшнш 
характеристик, аб1тур1ент повинен:
Знати:
•  змют базових полгголопчних теорш, 

pi3Hi пщходи до анал1зу та пояснения icTopii 
та теори полггики, влади, пол1тичних 
1нститут1в та npoueciB, пор^вняльноТ 
пол1тологп;

•  загальш положения та засади р1зних 
пол1толопчних парадигм;

® законом 1рност1 та тендемцп розвитку 
пол1толоп 1 як науки;/  ’

•  методологпо та методику проведения 
пол1толопчннх дослщжень i иол1тично 1 
аналггики;

•  методику розробки рекомендаций та 
прогнозування п о л тн ш и х  наслщюв 
couianbHnx, економ1чних та шших 
управлшських рш ень;



•  систему мюцевого самоврядування, 
шститупв державно!" влади в УкраТш та в 
заруб1жних крашах;

•  основи законодавства i правового 
регулювання, cyTHicTb i специфжу р1зних 
форм державного правлшня i державного 
устрою, полпичних peжимiв, виборчих та 
партшних систем;

•  специс{мку полггичного менеджменту та 
маркетингу;

•  основи геополпики, м1жнародних 
вщносин та глобального управлшня;

•  осмислення лопки полпичних процеав 
сучасносп в У крапп та за и межами, 
засвоення практичних навичок з точки зору 
анагйзу подш, що вщбуваються.

У м ни:
•  давати визначення полпичним явищам, 

феноменам, процесам;
•  характеризувати типи полпичних 

систем кра'ш свил та реж тпв;
•  здобувати i об’ективно анагпзувати 

полпичну шформащю, яюсно обробляти и за 
допомогою комп’ютерно '1 техшки

•  надавати органам влади, суспшьно- 
полпичним оргашзащям, органам мюцевого 
самоврядування теоретичну i методичну 
допомогу з вивчення i анал!зу полггичного 
життя суспшьства

•  проводите квал1фшований анагйз i 
давати оцшку прийнятим ршенням, 
постановам opraHiB законодавчо'1, виконавчо '1 

влади, партшних i громадських оргашзацш, 
Ух лщер1в

•  самостшно вести полпичш 
дослщження, розробляти програми 
конкретних дослщжень, виробляти 
рекомендащ1 щодо вдосконалення розбудови 
державносп та полпичних шститупв 
Укра'ши;

•  консультувати кер!вниюв pi3Hiix 
структур, державних i приватпих установ, 
шформацшних служб, м!жнародних 
оргашзацш з питань оцшки перспектив 
розвитку сощально-полпичних nponeciB, 
полпично '1 поведшки людей, прийняття 
управлшських piuieHb та i'xHix наслщив;

•  брати участь в полпичних дискуаях, 
передвиборчих кампашях, полпичних 
опитуваннях у якост1 експерпв;

•  читати та перекладати 3i словником 
двома шоземними мовами;

•  працювати з комп’ютерними 
програмами обробки даних.

Володгги навпчками:



•  конспектування лекцш;
•  самостшно1 роботи з фаховою 
лпературою;
•  написания рецензш, есе, реф ера^в, 
анаштичних доповщей;
•  написания курсових po6iT та наукових  
статей;
•  перекладу професшно! оригшально!- 
лгтератури;

•  проведения пол1тичних дослщжень;
•  п о л и ч н о г о  прогнозування та 

пщготовки рекомендаций для opraHiB 
влади;

4. Для професшно!' д1яльпост1 протипоказаш  
властмвостп

•  психолопчш  вщхилення вщ 
нормального стану людини;
•  нездатнють переносите довп 
психолопчш  навантаження та стреси;
•  ф!зичш особливоста вщповщно 
встановленим медичним нормам.

Мова викладання украшська
Термш ди освггиьо1 программ 2019-2023
1нтернет-адреса посНйного 
розм1щення опису освггньоТ 
программ

2 - Мета освггньо!' программ
Мета программ Ш дготовка доктор1в фшософп для здшснення 

науково-дослщницько 1 та педагопчно! 
професшно! д1яльност1 у галуз! полггологи.

3 -  Характеристика освггньо! програмп

Предметна область (галузь 
знапь, спещальшсть, 
спец 1ал!зац1я (за наявносш))

05 «Сощальш та поведшков! науки» 
Спещальшсть 052 «Полгголопя»

OpieiiTanifl ocBiTHboi 
программ

Програма е освггньр-науковою та мае 
академ!чну ор1ентацпо

ОСНОВНИЙ фокус 0СВГГНЬ01 
програмп та спещалгзацп

Програма базуеться на засвоенш теоретико- 
методолопчних засад полгголопчного 
дocлiджeння, та набугп навичок ix 
вировадження в рамках власно! дослщницько! 
робота..

ОсоблмвосН программ Програма е иоеднанням теоретичного та 
практичного асиекпв навчання та сприяе 
розробщ актуального новаторського 
дослщницького проекту..

4 -  Прмдатшсть BiinycKiuiKiB до працевлаштуваппя 
та подалыпого навчання

Придатшсть до 
працевлаштуваппя

Вииускиики дано 1 ОНП за р1внем “доктор 
фшософ1Г’ будуть працювати иереважно в 
таких галузях, як дослщницька робота у 
державних наукових установах; науково- 
педагопчна робота за фахом у вищих 
навчальних закладах I-IV р!вня акредитаци;



аналггико-консультативна д!яльшсть з 
пол1тичних питань в органах державного 
управлшня та мюцевого самоврядування, 
пол1тичних партиях та громадських 
оргашзащях; засобах масовоТ шформацн у 
якост1 полггичного оглядача; пол^ологом в 
центрах, дослщницьких трупах, що 
займаються вивченням та прогнозуванням 
пол1тичних процеЫв, а також проблемами 
реформування пол1тичноТ системи; експертом, 
радником з питань дослщження та анал1зу 
полггичних nponeciB при м!жнародних 
оргашзащях та фондах.

Подальше навчанпя третш pieeHb вищоТ ocBi™  (доктор фшософи) 
за спещальшстю 052 - П олтолопя

5 -  Викладання та оцшювання
Викладання та навчання Навчання е студентсько-ор!ентованим, 

спираеться на аудиторне навантаження та 
значний обсяг самостш но 1 робота асшранта, 
передбачено роботу acnipaHTiB над 
шдивщуальними проектами.

Оцшювання Двох- та чотирир1внева шкала (залж/юпит), 
письмовий icnnT, контрольна робота, реферат, 
есе, шдивщуальний проект.

6 -  Программ! KOivtneTeiiTHOCTi
1нтегральна компетентшсть Здатшсть розв’язувати комплексш проблеми 

як в теоретико-методолопчнш  сфер! 
дослщжень политично!' науки, так i в сфер! 
сучасно! пол1тично -1 практики.



Загальш компетентное™ 1. здатнють до абстрактного мислення, 
анал1зу та синтезу;

2. здатнють проведения дослщжень на 
вщповщному p iBHi ;

3. здатнють генерувати HOBi ще! 
(креативнють);

4. здатнють бути критичним i 
самокритичним;

5. здатнють cпiлкyвaтиcя з представниками 
iHuiHx професшних груп pi3Horo р1вня (з 
експертами з шших галузей знань);

6. вмшня виявляти, ставити та вирш увати 
проблеми;

7. розумшня та сприйняття етичних норм 
иоведшки вщносно шших людей i 
вщносно природи (принципи бюетики);

8. здатнють навчатися;
9. здатнють до критики та самокритики;
10. креативнють, здатнють до системного 

мислення;
11. адаптивнють i комушкабельнють;
12. наполегливють у досягненш мети;
13. вщповщальнють за яи сть  виконувано1 

роботи;
14. толерантнють;
15. базов1 уявлення про основи фшософп, 

полш ш и та педагопки, що сприяють 
розвитку загальноТ культури й пол1тично 1 
сощашзаци особистос^, схильноеп до 
етичних цшностей, розумшня причинно- 
наслщкових зв’язюв розвитку суспшьства 
й умшня IX використовувати в професшшй 
науково-дослщнш й сощально-полггичнш 
д1яльностц

16. знания та розумшня предметно!' облаем та 
розумшня професшноУ д1яльност1;

17. здатнють проведений дослщжень на 
вщповщному p iB H i;

18. здатнють до пошуку, оброблення та 
анал!зу 1нформацп з р1зних джерел.

Фахов! компетентное™ 1. Здатнють до науково-дослщницько1 
роботи;

2. Грунтовна пщготовка з полггологи для 
використання полгголопчного апарату при 
розв’язанш прикладних i наукових завдань 
в сфер1 полилчного;

3. Знания сучасних пол1толопчних теорш та 
методолопчних ищход!в до анал!зу 
систем, режим1в та ироцеав;

4. Здатнють аргументовано переконувати 
колег у правильное^ пропонованого 
рш ення, вм1ти донести до шших свою 
позищю;

5. Дотримання професшноТ етики 
пол1толопчно! д1яльност1;



6. Здатшсть професшно та ч1тко викладати 
результата власних дослщжень для 
широкоТ аудитор^';

7. здатшсть сшлкування шоземною мовою в 
конкретнш професш нш/фаховш сфер1 з 
урахуванням особливостей використання 
професшно1’/фаховс>1 лексики;

8. умшня описати результата дослщження, 
викласти думку, повщомити про основш 
положения наукового дослщження;

9. володшня навичками академ!чного 
сшлкування шоземною мовою, в тому 
чжли викладу результат1в наукового 
дослщження;

10. здатшсть сприймати та обробляти нов1тню 
фахову шформацпо i3 наукових джерел 
шоземною мовою;

И . лшгвютична, сощолшгвютична, 
соцюкультурна, прагматична та риторична 
компетентност1 для забезпечення 
ефективного професшного сшлкування 
шоземною мовою у науковому та 
академ1чному середовииц.________________

7 -  Программ! результат» иавчання
Програмн 1 результат» 
навчамня

1. у повнш Mipi волод1ти професшними 
знаниями у галуз! пол 1тично '1 теорп i 
методологи, вм1ти застосовувати Тх у сво’ш 
фаховш д 1яльност1;

2. знания особливое^ робота з вибрано!' 
ирофесп, бути професшио ор1ентованим;

3. розумшня методики i форми 
оргашзацп та здшснення навчального 
процесу 3i спещальност! «пол1толопя»;

4. лексичш, граматичш, стилютичш та 
структурш особливост! шиюмовноТ 
науково'1 лггератури;

5. знания термш олот !1 галуз! наукового 
дослщження;

6. знания граматичних структур, що е 
необхщними для адекватного вираження 
вщповщних щей та понять, а також для 
розумшня i продукування широкого 
спектру текстов у науковш сфер! (усно та 
письмово).

7. здатшсть анал1зувати, синтезувати та 
обговорювати сучасш теоретико- 
методолопчш  пщходи, в межах та поза 
областю дослщження, ставити загальш 
теоретичш проблеми та планувати шляхи 
ix вирш ення;

8. здатшсть використовувати критичш 
знания, що закршлено написаниям: 1) 
peueH3ii на статтю чи книгу, 2) реферату за 
тематикою фшософських та 
методолопчних проблем науки;___________



9. здатшсть анал1зувати та посилатися на 
вщповщш основы! найбшьш передов! 
фшософсью пщходи, коицептуальш та 
теоретико-методолопчш  засади щодо 
наукових дослщжень в письмовш форм1, 
через ycHi виступи та презентаций в 
дисертацп, знания актуалышх теоретичних 
дискусш та трещйв щодо сощально- 
гумаштарних наук;

10. знания основних можливостей 
науково'1 cniBnpaui для сощальних та 
гумаштарних наук, перспектив 
г^иждисциплитрних дослщжень, 
визначаючи позитивш/негативш аспекта 
своеТ власно1 област1 дослщження;

11. знания характеру та юторичноТ 
динамжи основних теоретичних 
фшософських проблем, критичного 
осмислення i'x зв ’язку з сучаснютю та 
впливу на штелектуальний розвиток 
суспшьства i трансформаци науки.

12. здатшсть детально розробляти та 
переконливо презентувати rpyni 
квал1фжованих дослщниюв вщповщний 
добре обгрунтований план дослщження 
для вирш ення важливоТ задач!;

13. здатшсть завершите розширене 
орипнальне дослщження, що базуеться на 
критичному розгляд1 джерел та 
забезпечене необхщним науковим 
апаратом таким, як нотатки, б1блюграф!я 
та иублжащ я вщповщних документ1в;

14. здатшсть презентувати результата 
дослщження в науковому та ненауковому 
контекстах, усно та письмово, у форм! 
наукових ceMiHapiB, наукових зустр!чей та 
громадських ш адатйв;

15. здатшсть готувати пщб1р матер1алу, 
публжувати його у npeci чи на 
веб-сторшщ;

16. здатшсть планувати орипнальний 
вклад на ochobI дослщження до 
фшософських/пол1толопчних знань, 
пов’язаних з важливою задачею, який е 
вщповщноУ якост1 для друку.

17. вмшня готувати необхщну супровщну 
шформацшну пщтримку для полггичних 
партш, виборчих штаб1в, недержавних 
оргашзацш;

18. здшснювати теоретико-анал1тичний 
супровщ та анал1з иодш в органах 
державно '1 влади та державного 
управлшня;

19. анал!зувати полггичш р1шення, визначати 
загрози та ризики на шляху Ухньо!'



шплементацп;
20. надавати анал1тично-консультативш 

послуг державним установам та 
громадським оргашзащям;

21. шдготувати навчально-методичне 
забезпечення учбового процесу, з 
псш толопчних дисциплш, оргашзащю 
самостшиоГ роботи студент1в вищих 
навчальних заклад1в;

22. здатност1 до ефективно'1 , гапдноТ та 
фахово ’1 комушкативно!' взаемоди з 
пол1толопчною, науковою спшьнотою

23. написания рецензш, наукових статей та 
есе, анаштичних записок, прогнозування 
полггичних процес1в, здшснення 
дослщницько '1 д1яльностц

24. розробки полгголопчного шструментарда 
та проведения полп'олопчних дослщжень;

25. написания дисертацп, що носить характер 
самостшного дослщження з полЬично! 
проблематики;

26. сучасно1 методики викладання суспшьно- 
полггичних дисциплш;

27. проведения педагопчно 1 та виховноУ 
роботи в навчальних закладах;

28. користуватися граматичними зворотами, 
специ(|нчними для науково!’ комушкацп 
шоземною мовою;

29. волод1ти типовими для науково1 
комушкащУ лексико-синтаксичними 
моделями;

30. робити оитимальний H a6ip  лексики та 
граматичних конструкцш при складанш 
наукових текст1в р1зних тиш в (статей, 
анотащй, резюме, монографш, тез, 
доповщей на конференщях i т.д.);

31. виконувати иисьмовий переклад та 
письмовий анотацшний переклад текст1в з 
вщповщиоТ галуп науки;

32. диференщювати pi3Hi типи наукових 
текст1в та структурувати l’x вщиовщно до 
чинних м1жнародних стандарте;

33. усно та письмово представляти науков1 
результати шоземною мовою вщиовщно 
до вимог м1жнародних стандарта._________

8 -  Ресурсне забезпечення реал1зацн програмн
Сиециф!чш характеристики  
кадрового забезпечення

3 даноТ ОНИ ирацюе 21 фах1вець, з них 5 
докторов наук, 16 кан ди дата наук.
За и осадою: 5 професор!в, 12 доцен та, 4 - 
викладач1 та старпй внкладач!_________________

СпещЦнчш характеристики
матер1ально-техшчного
забезпечення

Площа навчальних примпцень для проведения 
освггнього процесу стаповить (кв. метр 1в на 
одного здобувача ос в in i) - 3,5 
Забезпечешсть мультимедшним обладнанням 
(вщсоток кш ькосп аудиторш) - 35_____________



Спецнф1чш характеристики  
шформацшного та 
навчалыю-методнчного 
забезпечення

Наявиють у б1блютещ закладу освгги 
втш зн ян и х  та закордонних фахових 
перюдичних видань вщповщного або 
спорщненого спещалыюст1 проф ш о (у тому 
числ! в електронному вигляд1) встановлюеться 
за найвищим ргвнем провадження осв1тньо 1 
д1яльност1 i становить 17 видань.

9 -  Академ1чна мобшьшсть
Нацюнальна кредитна 
мобшьшсть

-

M i/кнародна кредитна 
мобшьшсть

-

Навчання шоземних 
здобувач!в впщсн освгги

-

2. Перелйс компонент освггньо-професшноТ /науковоТ программ
та Ух лопчна послщовшсть

2.1 Перелш компонент ОП

Код н/д

Компоненти освггньоТ программ 
(навчальш дисциплши, курсов! проекти 

(роботи), практики, квал1ф!кацшна 
робота)

Кйпьюсть 
кредит! в

Форма
тдсумкового

контролю

1 2 3 4
Обов’язков1 компонента О П

ОК 1. Фшософсыа засади та методолопя 
наукових дослщжень

5 юпит

ОК 2. 1ноземна мова 10 залш, юпит
ОКЗ. ГПдготовка наукових публжацш та 

презентащя результате дослщження
4 залж

ОК 4. Пол1толопчна осв1та 3 залш
ОК 5. Теор1я та методи сучасно! полгголоп 1 8 icnHT
Загальпнн обсяг обов’язкових дисцнплш 30

Bn6ipKOBi компоненти ОП*
ВБ 1 Новий шституцюнал1зм в 

пор!вняльнш nonimnorii'/ 
Пострадянська пол1тика

5
•

icnnT

ВБ 2 Теор1я суспшьного вибору/ Анашз 
пол1тики

5 icnHT

Загалыпш обсяг внб1рковпх дисциплш 10
ЗАГАЛЬНИИ ОБСЯГ ОСВ1ТНБО! ПРОГРАМИ 40

2.2 Структурно-лопчна схема ОП

1-2 семестр: блок загально '1 пщготовки: OK 1, ОК 2, ОК 3.
3 семестр: теоретико-методолопчний блок: ОК 4, ОК 5.

3. Форма атестацп здобува'пв вищо'1 осв1ти

Поточна атестащя здобувач!в ступеня вищоУ освгги «Доктор фшософп» 3i 
спещальност1 052 - Полгголопя проводиться вщповщно до навчального плану за 
нацюнальною системою оцшювання у форкп екзамешв та залш в.



Пщсумкова атестаци здобувач1в ступеня вищоТ осв1ти «Доктор фшософи» у 
форм1 публ1чного захисту дисертацшноТ робота.

4. М атриця вщповщност1 програмних компетентностей  
компонентам освггньоУ програми

ОК 1 ОК 2 о к з ОК4 ОК5 ВБ 1 ВБ 2
ЗК 1 + +
ЗК 2 + +
ЗКЗ + + +
ЗК 4 + + +
ЗК 5 + +
ЗК6 + + +
ЗК 7 + +
ЗК 8 + + +
ЗК 9 + +
ЗК 10 + + +
ЗК 11 + +
ЗК 12 + + + +
ЗК 13 +
ЗК 14 + +
ЗК 15 + + +
ЗК 16 + + +
ЗК 17 +
ЗК 18 + + +
ФК 1 + + +
ФК 2 + +
ФКЗ + + +
ФК 4 + + +
ФК 5 + +
ФК 6 + +
ФК 7 + + +
ФК 8 +
ФК 9 + +
ФК 10 + + + + +
ФК 11 + +

5. Матриця забезпечення програмних результате навчання (ПРН) 
вщиовщними компонентами освггньо! програми

ОК 1 ОК 2 ОКЗ ОК4 ОК5 ВБ 1 ВБ 2

ПРН 1 + +
ПРН 2 + + +
П РИ З + +
ПРН 4 +
ПРН 5 +
ПРН 6 +
ПРН 7 + +
ПРН 8 + +
ПРН 9 + +
ПРН 10 + + + +
ПРН 11 +



ПРН 12 + +
ПРН 13 + +
ПРН 14 + + +
ПРН 15 +
ПРН 16 + + +
ПРН 17 + +
ПРН 18 + +
ПРН 19 +
ПРН 20 +
ПРН 21 +
ПРН 22 +
ПРН 23 + + +
ПРН 24 + + + +
ПРН 25 + + +
ПРН 26 +
ПРН 27 +
ПРН 28 +
ПРН 29 + + +
ПРН 30 + +
ПРН 31 + +
ПРН 32 + +
ПРН 33 + + + +


