Код і назва спеціальності (напряму): 052 «Політологія».
Назва спеціалізації: Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Кваліфікація: магістр політології.
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС.
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності диплома про отримання базової/повної вищої освіти за освітньою програмою
бакалавра або спеціаліста. 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 – випускна
кваліфікаційна робота магістра.
Програмні результати навчання: використовувати методологічні принципи розвитку
науки, включаючи знання сучасних досягнень; обирати спеціалізацію, планувати та
завершувати наукову роботу та використовувати результуючі компетентності для підготовки та
використання плану дослідження згідно із критеріями та вимогами, що висуваються до
наукових досліджень; виступати ініціатором діалогу у ситуації професійного спілкування;
одержувати професійну інформацію з різноманітних джерел, а також проводити бесіду-діалог,
досліджувати друковану оригінальну літературу; використовувати навички усного та
письмового іноземного спілкування на професійному рівні; проектувати і здійснювати освітній
процес з урахуванням сучасних педагогічних методів підготовки і проведення занять;
діагностувати й оцінювати рівень розвитку, досягнення та освітні потреби особистості у
навчальному процесі; застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань;
орієнтуватися в світових політичних теоріях та концептуальних підходах, виявляти вплив
політичних процесів на життя суспільства; здійснювати комплексний або фрагментарний аналіз
політичних процесів і явищ, а також розробляти цілісні програми політичних досліджень;
систематизувати різноманітну інформацію; скласти оптимальний план та підібрати методику
дослідження суб’єктів політичної діяльності та міжінституціональних зв’язків; визначати
основні особливості та характеристики політичні процесів в Україні та світі; обґрунтовувати
проблемність у реалізації поточних політичних процесів; застосовувати знання політичного
ризик-менеджменту на всіх рівнях функціонування політики; 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;
використовувати ІКТ-ресурси науковим чином, з використанням стандартів текстового аналізу
до електронних, традиційних та усних джерел; розрізняти різні регістри наукового викладу та
застосовувати їх у коротких викладах, у письмових і усних завданнях, в науковому досліджені;
формувати та розвивати власні риторичні здібності у відповідності до сучасного вимог
публічних та академічних виступів, готувати матеріали до публічного виступу використовуючи
новітні ІТ-технології; здійснювати системну аналітику політичних процесів; організація
підготовки аналітичних досліджень з проблем політичного, соціально-економічного,
етнонаціонального, геополітичного розвитку; генерувати моделі та системні характеристики
розв’язування конфліктних соціально-політичних ситуацій як на рівні мікросоціуму так і на
рівні складних соціальних суб’єктів; розробляти соціально-політичні прогнози теоретичного та
прикладного спектру; приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції; організувати
роботи напрямку внутрішньої політики в органах державної влади регіонального рівня;
здійснювати організацію роботи по моніторингу політичної ситуації на рівні внутрішньої або
зовнішньої політики та його аналітичний супровід; аналізувати результати колективної роботи

та формулювати рекомендації на майбутнє; організувати роботу по креативному й
інформаційному наповненню PR-кампаній; підготувати самостійне, науково обґрунтоване
політологічне дослідження, яке розв’язує актуальну соціально-політичну проблему і виконано
згідно вимог вищої школи та стандартів, що регламентують науково-дослідну роботу;
презентувати результати наукової роботи на використовуючи професійну мову для вітчизняних
та іноземної експертів; координувати діяльність різних політичних, управлінських інститутів у
процесі реалізації політичного курсу; здійснювати організацію (керівництво) підбором
персоналу, політичними проектами, документообігом в політичних організаціях, органах
державного управління і державної влади різних рівнів; планувати комплексні дії та управляти
політичними проектами в різних політичних установах; планувати та поетапно розробляти
політичні програми на замовлення; супроводжувати виконання певного політичного завдання
для фондів, установ, організацій різного територіального, формального рівня та різних форм
власності.
Здатність до працевлаштування: Магістр політології здійснює професійну діяльність у
сфері політологічної практики, освітянській діяльності, а також в сфері використання
політичних технологій. Фахівець здатний виконувати професійну роботу та займати первинні
посади: працівник центру політичної освіти; політолог; організатор політологічного
інформаційного центру; працівник центру політичного аналізу; політолог центру конфліктних
соціально-політичних ситуацій; політолог-аналітик; експерт із суспільно-політичних питань;
спеціаліст моніторингового чи політологічного фонду, центру тощо; помічник керівника
секретаріату районного осередку політичної партії чи громадсько-політичного руху; політологконсультант (аналітичні центри та системи і фонди політичного маркетингу);
консультант
з політичних, соціальних і гуманітарних питань в інститутах державної влади, органах
місцевого і регіонального самоврядування на рівні шостої і сьомої категорії посад, в політичних
партіях, громадських організаціях і рухах, асоціаціях, фондах політичного та соціального
напрямку; радник, консультант, політолог в наукових інститутах, центрах, дослідницьких
групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів;
співробітником відділів політичного і соціального напрямку редакцій засобів масової
інформації; викладач коледжів, інших вищих закладів ІІ-ІV рівня акредитації.
Доступ до подальшого навчання: магістр спеціальності 052 «Політологія» може
продовжувати навчання за програмами третього циклу, продовжити навчання в аспірантурі та
користуватися всіма академічними правами згідно Закону України «Про вищу освіту».
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 Агафонова Г. С., 27maranta10@gmail.com; 050-218-26-30.

