Код і назва спеціальності (напряму): 052 «Політологія».
Назва спеціалізації: –
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Кваліфікація: бакалавр з політології.
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС.
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – комплексний
кваліфікаційний іспит за фахом.
Програмні результати навчання: використовувати концептуальні знання включаючи
знання сучасних досягнень, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміти
застосовувати їх у своїй професійній діяльності для розв’язання складних непередбачуваних
задач і проблем галузі; виступати ініціатором діалогу у ситуації професійного спілкування;
одержувати професійну інформацію з різноманітних джерел, а також проводити бесіду-діалог,
досліджувати друковану оригінальну літературу; застосувати інноваційні підходи для вирішення
професійних завдань; використовувати теорії, принципи, методи та поняття соціальногуманітарних наук в навчанні та професійній діяльності, застосувати отримані знання для
вирішення професійних завдань; використовувати навички усного та письмового іноземного
спілкування на професійному рівні; доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї,
проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної діяльності; застосовувати політикоправові норми та знання соціокультурних цінностей при професійній та буденній взаємодії з
інститутами державної влади різних рівнів; формувати варіанти вирішення професійних
проблем, визначати ризикові складові у політичній діяльності, правильно документувати
результати аналітичної роботи; застосовувати знання нормативно-правових аспектів та процедур
для безпеки та захисту інформації, використовувати новітні ІТ-технології у професійній
діяльності; збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні засоби
для вирішення професійних завдань; користуватися апаратними та програмними засобами ПК,
виконувати операції з об'єктами ОС Windows, працювати у локальній комп'ютерній мережі,
користуватися стандартними програмами ОС Windows, використовувати текстовий редактор
MS Word і табличний процесор MS Ecxel; визначати негативні фактори в житті людини
природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру та вживати заходи щодо
індивідуального та колективного захисту людини від них; орієнтуватися в світових політичних
теоріях та концептуальних підходах, виявляти вплив політичних процесів на соціальне, духовне
життя суспільства, порівнювати різні типи політичних явищ; на основі професійної підготовки,
знань сучасних ефективних технологій дослідження здійснювати комплексний або
фрагментарний аналіз політичних процесів і явищ, а також розробляти цілісні програми
політичних досліджень; визначати та аналізувати специфіку політичного середовища; складати
програму політичного дослідження; висувати основні та робочі гіпотези; обирати методи
дослідження в залежності від поставлених цілей. Використовувати аналітичні підходи до
аналізу політичної ситуації; систематизувати різноманітну інформацію; скласти оптимальний
план та підібрати методику дослідження суб’єктів політичної діяльності та
міжінституціональних зв’язків; аналізувати та оцінювати процеси, що відбуваються в політиці
України та зарубіжних країн, визначати особливості та спільні закономірності розвитку
зовнішньої політики України. Формулювати проблеми та перспективи розвитку двосторонніх
відносин України з іншими державами й участь у світових і регіональних інтеграційних

процесах; застосовувати політичні технології, виявляти цілі, підбирати ресурсну базу щодо
реалізації політичних процесів та впроваджувати ефективні засоби контролю, розробляти
політичні технології, пояснюючи адекватність їх застосування та умови впровадження; розробка
планів та стратегій політичних кампаній на основі здійсненого аналізу відповідних політичних
інститутів та процесів, брати участь у роботі партійних і громадських організацій, державних
органів, в політичних дискусіях, передвиборчих кампаніях; формувати та розвивати власні
риторичні здібності у відповідності до сучасного риторичного ідеалу, готувати матеріали до
публічного виступу; організація підготовки аналітичних досліджень з проблем політичного,
соціально-економічного, етнонаціонального, геополітичного розвитку; здійснювати аналіз
функціональних повноважень міжнародних та українських політичних інститутів,
використовувати у професійній діяльності знання юридичних конструкцій; керування
виробничим процесом і колективом на всіх посадах управлінської структури органів державної
влади, місцевого самоврядування, політичних інститутів та інститутів громадянського
суспільства; пропонувати інноваційні варіанти розв’язання професійних питань, відповідати за
прийняття рішень у непередбачуваних умовах; управляти зовнішньополітичною діяльністю та
контролювати виконання роботи колективів у структурних підрозділах різноманітних
політичних організацій; планувати комплексні дії та управляти політичними проектами,
відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 052 «Політологія»
підготовлений для роботи в органах державного управління, місцевого самоврядування та
політичних організаціях. Фахівець здатний виконувати професійну роботу та займати первинні
посади: консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських та
політичних організаціях); політичний оглядач; політолог; керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету; секретар адміністративний; секретар виконкому; секретар комітету
(організації, підприємства, установи); секретар органу самоорганізації населення; секретар
правління; організатор діловодства; інструктор виконкому з організаційної роботи; секретар
центрального органу виконавчої влади; фахівець з інтерв'ювання.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 052 «Політологія» може
продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю 052
«Політологія» тощо.
Випускна кафедра: кафедра політології та міжнародних відносин.
Інститут/факультет: інститут міжнародних відносин.
Керівник освітньої програми: доцент кафедри політології та міжнародних відносин,
кандидат політичних наук, доцент Павлова Л. І., pavlova4321@yandex.ru; 096-525-26-50.

