
1. Напрям підготовки / Educational Field : код спеціальності та назва 
052 Політологія 

 

2. Кваліфікація, що присвоюється / Qualification Granted 
бакалавр політології 

 

3. Рівень кваліфікації / Qualification Level : Бакалавр (перший рівень вищої освіти) 

 

4. Спеціальні вимоги до зарахування / Special Requirements for Admission : 
Зарахування на навчання відбувається на підставі Правил прийому до ЧНУ ім. П.Могили 

 

5. Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) / Special Regulations for 

Recognition of Prior Education (formal, informal, or non-certificate) : так/ні; якщо 

потрібні, то уточнити які саме 

Ні, немає  

 

6. Вимоги і положення до кваліфікації / Requirements and Provisions for 

Qualification 
- мати базовий мінімум в галузі гуманітарних  та соціально-економічних дисциплін; 

- мати фундаментальні уявлення із загальнотеоретичних і спеціальних політологічних 

дисциплін. досягнень класичної і новітньої політичної науки; 

- володіти категорійним і понятійним апаратом сучасної політологічної теорії і 

практики; 

- знати основні закономірності і тенденції розвитку політичного життя суспільства; 

- знати історію національного політичного мислення, вплив традицій і національного 

менталітету на розвиток сучасних політичних процесів в Україні; 

- володіти інформацією про систему місцевого і регіонального самоврядування, 

систему інститутів державної влади; 

- знати основи законодавства і правового регулювання, сутність і специфіку різних 

форм державного правління і форм державного устрою; 

- знати принципи і особливості організації політичної і державної влади в своїй державі 

і в зарубіжних країнах; 

- знати методологію та методику політологічних досліджень; 

- знати методику прогнозування політичних наслідків соціальних, економічних та 

інших управлінських рішень. 

 

7. Профіль програми / Program Profile 
Строк навчання 3 роки 10 місяців за денною формою навчання (288 кредитів ECTS, з яких 

240 у рамках нормативних та вибіркових дисциплін та 48 за рахунок додаткових освітніх 

послуг). 

 

8.Ключові результати навчання / Key Learning Outcomes 
 

УМІТИ: 



- розвивати політологічну теорію, вдосконалювати методологію і методику, 

збагачувати політичну науку новими розробками та висновками на основі наукового 

аналізу сучасних політичних явищ в Україні і світі; 

- творчо осмислювати і застосовувати історичний досвід політичної практики; 

- самостійно вести політичні дослідження, розробляти програми конкретних  

досліджень, виробляти рекомендації щодо вдосконалення державної політики 

національного відродження; 

- здобувати і об'єктивно аналізувати політичну інформацію і якісно обробляти її за  

допомогою комп'ютерної техніки; 

- володіти навиками теоретичного аналізу і узагальнення соціально-політичної 

інформації; 

- володіти навичками розробки інноваційних політичних технологій з метою 

управління політичними процесами на рівні районів, міст, окремих регіонів та 

суспільства в цілому; 

- володіти навичками прогнозування конфліктних та кризових ситуацій в політичному 

житті, розробки практичних рекомендацій щодо їх усунення; 

- подавати органам влади, суспільно-політичним організаціям, місцевим і 

регіональним органам самоврядування теоретичну і методичну допомогу по вивченню 

і аналізу політичного життя суспільства; 

- проводити на високому професійному рівні консультації керівникам різних структур 

державних і приватних підприємств, установ, інформаційних служб, міжнародних 

організацій з питань оцінки перспектив розвитку соціальних і політичних процесів, 

політичної поведінки людей, прийняття управлінських рішень; 

- проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням, постановам  

на замовлення органів законодавчої та виконавчої влади, партійних і громадських 

організацій, їх лідерів; 

- перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові тексти, вільно  

користуватися однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності; 

- об'єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію, брати 

участь в політичних дискусіях, передвиборчих компаніях, масових і групових 

політичних опитуваннях. 

 

9.Доступ до подальшого навчання / Access to Further Education 
Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у відповідності 

до напряму підготовки (повна вища освіта). 

 

10.Положення про екзамени, оцінювання та оцінки / Regulations for 

Examinations, Assessment and Grades:  
Оцінювання здійснюється відповідно до положення «Про порядок і методику проведення 

заліків та екзаменів у ЧНУ ім. П. Могили» 

 

11. Вимоги до випуску / Graduation Requirements 
Вчасне виконання графіку навчального процесу та успішне складання державної 

підсумкової атестації.    

 

12. Навчальна та виробнича практика:  



1) Навчальна практика – 1, тривалість – 2 тижні, курс – І, керівник – к. політ. н, ст. 

викладач – Лушагіна Т.В. Бази практики – осередки громадських організацій (напр., 

Міська громадська організація «Клуб політичної діагностики «Стрекоза»»), інформаційні 

агентства та ЗМІ (напр., Інформаційне агентство «Профінформ медіа»). 

2) Навчальна практика – 2,  тривалість – 2 тижні, курс – ІІ, керівник – ст. викладач 

Колесніченко Н.М. Бази практики – органи місцевого самоврядування (Миколаївська 

міська рада), осередки політичних партій та громадських організацій (напр., Громадська 

організація «Молодіжний рух "Молодь за права людини"»), інформаційні агентства та ЗМІ 

(напр., Телерадіокомпанія «НИС-ТВ»). 

3) Виробнича, тривалість – 2 тижні, курс – ІІІ, керівник – к. політ. н, доцент – Ярошенко 

В.М. Бази практики – Органи державного управління та місцевого самоврядування (напр., 

Миколаївська районна державна адміністрація Миколаївської області), осередки 

політичних партій та громадських організацій (напр., Миколаївський осередок 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація регіональних ініціатив»), 

інформаційні агентства та ЗМІ (напр., Редакція Незалежного інформаційно-аналітичного 

видання «Преступности.Нет»). 

4) Переддипломна, тривалість – 2 тижні, курс – ІV, керівник – к. політ. н, доцент – 

Соловйова А.С. Бази практики – Органи державного управління та місцевого 

самоврядування (напр., Миколаївська міська рада), осередки політичних партій та 

громадських організацій (напр., Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа «Люди, що живуть з ВІЛ»»), інформаційні 

агентства та ЗМІ (напр., Редакція газети «НикВести»). 

 

13. Форма навчання / Format of Education 

Денна 

 

14. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності / 

Academic Disciplines Studied in Scopes of Qualification 
Іванов Микола Семенович (д.політ.н., професор) – «Загальна теорія політики», «Політична 

історія світу», «Політична географія». 

Колісніченко Анатолій Іванович (д.і.н., професор) – «Історія зарубіжних політичних 

вчень». 

Левченко Леся Олександрівна (к.політ.н., доцент) – «Технології політичних досліджень», 

«Порівняльна політологія», «Партологія». 

Ярошенко Віра Миколаївна (к.політ.н., доцент) – «Гендерні аспекти в політиці», 

«Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування». 

Громадська Наталія Анатоліївна (к.політ.н., доцент) – «Політичне прогнозування і 

політичний аналіз», «Політика і економіка», «Кратологія». 

Чупрін Роман В'ячеславович (к.політ.н., доцент) – «Вступ до політології», «Виборчі 

системи держав світу», «Геополітика». 

Курілло Вадим Євгенович (к.і.н., доцент) – «Політична культура», «Політичні режими і 

системи сучасності». 



Бронніков Віктор Дмитрович (к.і.н., доцент) – «Політична соціологія», «Політична 

конфліктологія», «Історія і теорія світової політики». 

Соловйова Анна Сергіївна (к.політ.н., доцент) – «Технології політичних процесів», 

«Політичні інститути і процеси в Україні», «Документування і діловодство (за 

професійним спрямуванням)». 

Лушагіна Тетяна Вікторівна (к.політ.н., старший викладач) – «Європейські студії», 

«Політична філософія», «Політична антропологія та етнополітика», «Державне управління 

і місцеве самоврядування в Україні». 

Колесніченко Наталія Михайлівна (старший викладач) – «Політика і права людини», 

«Історія політичної думки України», «Політичне проектування», «Політика і релігія». 

Шкірчак Сергій Іванович (викладач) – «Сучасні проблеми війни і миру». 
 

  

 


