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громадянської відповідальності та  

становлення інституту демократичної 
громадянськості в Україні EUROPEAN 

POLITICAL AND LAW DISCOURSE. Vol. 

4, No. 3 – 2017. 274 p.  P. 143 -152 

 

Громадянська політична культура: 

функціональна роль в Україні/Наукові 

праці: наук. журн. / Чорном нац. ун-т ім. 

Петра Могили;  ред. кол.: Іванов 

М.С.(голова) [та ін.} - Миколаїв, 2017.- Т. 

297. Вип.285. – 120 с. – (Політологія). 

С.58-64. 
 

Громадянськість як персоналізація 

інституту демократичності 

громадянськості в Україні та умови зміни 

вектора політичного розвитку  

Наукові 

праці:наук.журн./Чорном.нац.унт-т ім.. 

Петра Могили, 2018-100 с, С.64-69. 

 

Інноваційні технології з підвищення  

зацікавленості громади  співпрацею з 

владою/  
Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції «Теоретико-методологічні 

основи роботи з людьми поважного віку»/ 

– Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім Петра Могили, 

2019. -124с. С58-63. 

 

Інноваційні технології з підвищення  

зацікавленості громади  співпрацею з 

владою/Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Теоретико-

методологічні основи роботи з людьми 
поважного віку»/ – Миколаїв:Вид-во ЧДУ 

ім Петра Могили, 2019. -124с. С58-63. 

 

«Efficiency of the student self-governance in 

promoting the institute of democratic 

годин 
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citizenship in Ukraine» European political 

and law discourse. Vol. 6, No. 4 – 2019. 271p.  
.  P. 69-74 

 

Preservation of public health in the 

experience of the educational center 

“University of the third age” 

EUROPEANPOLITICALANDLAWDISCO

URSE. Vol. 6, No. 1 – 201 

 

Монографія(розділ) -1 . STUDENT 

VOLUNTEERING IN THE SYSTEM OF 

THE INSTITUTION OF DEMOCRATIC 
CIVICISM: INNOVATIVE PRACTICES 

TO PREVENT ADOLESCENTS’ 

NEGLECT/ Series of monographs Faculty of 

Architecture, Civil Engineering and Applied 

Arts Katowice School of Technology 

Monograph • 31 The authors bear full 

responsible for the text, quotations and 

illustrations 

Copyright by Katowice School of 

Technology, 2020, P.150-156. 

ISBN 978-83-955125-6-8 

 
 Роль територіальної громади у 

становленні інституту демократичної 

громадянськості в Україні - Наукові праці 

Донецького національного університету 

ім Василя Стуса (м.Вінниця) – №4, 2019p.  

.  P. 69-74 

Члени проєктної 

групи 

      

Недбай Вячеслав 

Вікторович 

Викладач 

кафедри 

психології 

та 

соціальних 
наук 

Український державний 

морський технічний  

університет імені 

адмірала Макарова, 2002 

р. спеціальність – 
правознавство, 

кваліфікація – юрист-

спеціаліст 

Доктор політичних 

наук, спеціальність 

23.00.02 – політичні 

інститути та процеси. 

Тема дисертації: 
«Інноваційні медіа-

технології в системі 

політичних 

11 років 1)Недбай В. В. Політична відповідальність 

і функції ЗМІ в демократичному 

суспільстві  / В.В. Недбай // Актуальні 

проблеми політики. Одеська національна 

юридична академія. Південноукраїнський 
центр гендерних проблем. Збірник 

наукових праць Випуск 31. – Одеса, 2007. 

- C. 312. 
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комунікацій». 

Професор 
кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики 

2)Недбай В. В. Вплив ЗМІ на політичні 

інститути/ В.В. Недбай // Актуальні 
проблеми політики. Одеська національна 

юридична академія. Південноукраїнський 

центр гендерних проблем. Збірник 

наукових праць Випуск 32. – Одеса, 2007. 

- C. 297. 

3) Недбай В. В. Про нові завдання в умовах 

розвитку інфокомунікатівних технологій / 

В.В. Недбай // Актуальні проблеми 

політики. Одеська національна юридична 

академія. Південноукраїнський центр 

гендерних проблем. Збірник наукових 
праць Випуск 33. - Одеса, 2008. - C. 517. 

4) Недбай В. В. Наукові досягнення 

українських і зарубіжних учених у сфері 

політичної комунікації / В.В. Недбай // 

Актуальні проблеми політики.  Одеська 

національна юридична академія. 

Південноукраїнський центр гендерних 

проблем. Збірник наукових праць Випуск 

34. –Одеса,  2008.. – C. 135. 

5) Недбай В. В. Стратегічні та інтерактивні 

моделі політичних комунікативних 

процесів в інформаційному суспільстві / 
В.В. Недбай// Актуальні проблеми 

політики. Одеська національна юридична 

академія. Південноукраїнський центр 

гендерних проблем. Збірник наукових 

праць Випуск 35. – Одеса, 2008. -C. 14. 

6) Недбай В. В. Комунікації органів 

цивільної влади: поняття і сутність   

/ В.В. Недбай // Актуальні проблеми 

політики. Одеська національна юридична 

академія. Південноукраїнський центр 

гендерних проблем. Збірник наукових 
праць Випуск 36.-  Одеса, 2009.– C. 79. 

7) Недбай В. В. Основні концептуальні 

підходи до дослідження процесу 

політичної комунікації/ В.В. Недбай // 

Сучасна українська політика. Політики і 
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політологи про неї. Випуск 12. - Київ, 

2008. - C. 225. 
8) Недбай В. В. Взаємозалежність держави 

і громадянського суспільства в розвитку 

інформаційних процесів/ В.В. Недбай // 

Сучасна українська політика. Політики і 

політологи про неї. Випуск 14. -  Київ, 

2008. - C .197. 

9) Недбай В. В. Інтернет - як нова 

технологія передачі інформації/ В.В. 

Недбай // Сучасна українська політика. 

Політики і політологи про неї. Випуск 16. 

Київ-Миколаїв, -  2009. – C. 274. 
10) Недбай В. Вінтернет - як засіб 

політичної комунікації/ В.В. Недбай //.  

Сучасна українська політика. Політичний 

менеджмент. – Київ, 2008. -С. 307. 

11) Недбай В. В. Інтернет-комунікації - 

нові можливості і нові проблеми / В.В. 

Недбай // Політологічний вісник № 39. – 

Київ, 2009. 

12) Недбай В. В. Роль ЗМІ як засіб влади/ 

В.В. Недбай // Політологічний вісник № 

40. - Київ, 2009. - C. 298-308. 

13) Недбай В. В. Основа політологічного 
дослідження інноваційних медіа-

технологій в системі політичної 

комунікації/ В.В. Недбай // 

Політологічний вісник № 42. -  Київ, 2009. 

– C. 239-248. 

14) Недбай В. В. Переодізація 

комунікативної революції/ В.В. Недбай // 

Правове життя сучасної України. Одеська 

національна юридична академія. - Одеса, 

2010. Фенікc. - C. 46. 

15) Недбай В. В. Нормативно-
технологічне забезпечення 

функціонування державної служби/ В.В. 

Недбай // Політико-правове забезпечення 

державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування. - Одеса, 2009. 
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– C. 356. 

16) Недбай В. В. Технології електронного 
та мобільного уряду у взаємодії держави 

та суспільства/ В.В. Недбай // Держава і 

право. Збірник наукових праць. Випуск 44.  

– Київ, 2009. – C. 673. 

17) Недбай В. В.   Громадські об'єднання 

України. В. B. Недбай, Д. C. Шелест. 

Науковий посібник. - Одеса, 2007. Фенікс. 

– C. 3-148. 

18) Недбай В. В. Блог як феномен 

політичної комунікації/ В.В. Недбай // 

Вісник № 839. Серія: Питання політології. 
Збірник 14. -Харків, 2009. - C.156. 

19) Недбай В. В. Віртуальні 

співтовариства - це реальність? 

/ В.В. Недбай // Вісник № 825. Серія: 

Питання політології. Збірник 13. -Харків, 

2008. – C. 156. 

20) Недбай В. В. Еволюція розвитків 

медіатехнологій від первинного до 

інформаційного суспільства/ В.В. Недбай 

// Освіта регіону. Політологія, Психологія, 

Комунікації №1, 2009. - C. 130. 

21) Недбай В. В. Віртуальні 
співтовариства, як нова форма суспільної 

самоорганізації/ В.В. Недбай // Освіта 

регіону. Політологія, Психологія, 

Комунікації №1-2, 2008.  - C 154. 

22) Недбай В. В. Інтернет: засіб інформації 

або комунікації? / В.В. Недбай // Актуальні 

проблеми політики. – Одеса, 2012. – 

Спеціальний випуск. – С. 3 – 12. 

23)Історичні передумови та особливості 

становлення судової системи в Англії / В. 

В. Недбай // Митна справа. – 2014. - № 
2(2.2). - С. 63-69.  

24)Недбай В. В. Деякі риси наукового 

дискурсу політичної комунікації в 

інформаційну добу // Гілея. – 2014. – Вип. 

90. – С. 394 – 402. 
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25)Недбай В. В. Зміст політичної 

комунікації органів державної влади // 
Слов'янський вісник. – 2014. – №20. – С. 76 

– 82. 

26)Недбай В. В. Основні етапи розвитку 

комунікаційних технологій // Актуальні 

проблеми політики. – Одеса, 2014. – Вип. 

53. – С. 175 –184. 

27)Недбай В. В. Соціальна специфіка 

віртуальних мережевих співтовариств // 

Науковий вісник ОДЕУ. – 2014. – Вип. № 

28 (207). – С. 21 – 31. 

28)Недбай В. В. Нові можливості та 
виклики впливу ЗМІ на політичне життя в 

інформаційну епоху // Українська наука: 

минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. – 

2014. 

29)Недбай В. В. Вплив технологій 

інформаційного суспільства на 

праксеологічну структуру 

постіндустріального суспільства // 

Науковий вісник МГУ. – 2014. – Вип. 8. – 

С. 53 – 60. 

30) Недбай В. В. СВІТОВА ПОЛІТИКА 

СУЧАСНОСТІ/ В.В. Недбай // навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 

закладів,  що навчаються за спеціальністю 

«Міжнародні відносини» . - Миколаїв. – 

2015. – C. 236. 

31) Автореф. Дис... Канд. Політ. Наук: 

23.00.02 / В.В. Недбай; Одес. Нац. Юрид. 

Акад. — О., 2004. — 15 с. — укp. 

Шпачинський Ігор 

Леонідович 

Доцент 

кафедри 

політології 

Одеський національний 

університет ім. 

І.І.Мечнікова, 2018, 

спеціальність 

«Філософія», 
кваліфікація: викладач 

філософських дисциплін, 

науковий співробітник 

Кандидат філософських 

наук 

09.00.03. – соціальна  

філософія та філософія 

історії. 
Тема: «Творчий 

потенціал 

особистості і його 

реалізація в умовах 

26 років 1.Шпачинський І.Л. «Іронія як інструмент 

творчості». //«Современные тенденции в 

науке и образовании / 

Współczesnetendencjewnauceiedukacji» 

(Сборник научных статей). Секция 
23.Философские науки. ПОДСЕКЦИЯ  8. 

Эпистемология, философия и методология 

науки. Краков/Kraków, 2016. С.60-70. 

2.Шпачинський І.Л. Про деякі 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України. ДВНЗ 

«Університет 
менеджменту 

освіти». 

Центральний 

інститут 
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трансформації 

суспільства». 
Доцент   кафедри 

філософії 

епістемологічні аспекти поняття «іронія». 

Наукові праці : науково-методичний 
журнал. –Вип. 274. Т. 286. Філософія. – 

Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені Петра 

Могили, 2016. –с.66-71. 

3.Шпачинський І.Л. Щодо деяких 

особливостей релігійної складової крос-

культурних комунікацій в сучасному 

українському соціумі. Гілея: науковий 

вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред. 

В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво 

«Гілея», Випуск127 (№ 12),2017р. с.257-

261. 

післядипломної 

педагогічної 
освіти.  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації,  

2016 р. 

 

При розробці проєкту Програми враховані вимоги:  

1)Тимчасового  освітнього стандарту спеціальності  052 Політологія  за ступенем магістр. 

 

 



1. Профіль освітньої програми  

зі спеціальності зі спеціальності 052 Політологія 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Миколаївський національний університет ім. В.О. 

Сухомлинського, факультет педагогіки та психології, 

кафедра психології та соціальних наук 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Магістр. 

Магістр політології 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Політологія» 

Тип програми  

(освітньо-професійна/освітньо-

наукова) 

Освітньо-професійна 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,4 роки 

Наявність акредитації МОН України Сертифікат Серія НД 1597031 діє до 

01.07.2022р. 

Цикл/рівень FQ-EHEA-другий цикл, QF-LLL- 7 рівень, НРК – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або спеціаліста 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої програми До 1 липня 2022 року 

Інтернет - адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

hppt://mdu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців які володіють ґрунтовною інформацією з політології з акцентом на 

критичному мисленні та практичних навичках дослідження, розвиток компетентностей, 

необхідних для комунікації, кооперації, поширення інформації та менеджменту проектів. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність) 

05 Соціальні та поведінкові науки , 052  Політологія,  

Освітня програма «Політологія». 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 

спрямована на забезпечення фахівця колом спеціальних 

знань професійного характеру, а також на залучення його до 

вирішення складних практичних та науково-дослідницьких 

завдань. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра має 

зорієнтувати майбутнього фахівця на усвідомлення 

спеціальних знань в конкретних умовах діяльності, в рамках 

яких можлива подальша професійна кар’єра: Магістр 

політології, фахівець в галузі політології. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальний. Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях 

вивчення сфери політичних відносин, політичної системи 

суспільства, політичних інститутів, питань внутрішньої і 

зовнішньої політики, міжнародних відносин; у галузі 

аналізу, діагностики і прогнозування політичних процесів і 

управління ними. Політологія вивчає владно-політичні 

відносини на місцевому, національному та глобальному 

рівні (politics, policy, polity), зокрема політичні ідеї та 

концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні 

та неформальні політичні інститути та процеси, політичну 
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поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову 

політику та політику окремих країн та регіонів. 

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців-

політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-

понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової 

політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної 

політичної теорії та практики. Набуті компетентності 

можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-

дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, 

громадській та суспільно-політичній діяльності.  

Теоретичний зміст предметної області охоплює широкий 

спектр теорій та концепцій з нормативної та позитивної 

політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології, спеціальних політологічних 

дисциплін. Здобувач вищої освіти навчається 

фундаментальним підходам і методам аналізу політики:  

теорії суспільного вибору, теорії раціонального вибору, 

теорії ігор, теорії неоінституціоналізму та ін. Інтегральною 

частиною освіти є оволодіння методологією сучасних 

соціальних наук, зокрема кількісними та якісними 

методами та інструментарієм прикладного аналізу. 

Особливості програми Програма розвиває перспективи як світової, європейської та 

політології, а також глибокі знання та критичний підхід до 

національної та регіональної політології.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посади (за наявності диплому магістра); в галузі освіти; викладач 

середнього навчального закладу; викладач університету та вищого 

навчального закладу; керівник функціонального підрозділу; 

виробничого та інших основних підрозділів; підприємства, 

установи та організації; Магістр політології здійснює професійну 

діяльність у сфері політологічної практики, в освітянській 

діяльності, а також в сфері використання політичних технологій.  

Магістр політології здатний виконувати професійну роботу та 

займати такі первинні посади: 

- помічника-консультанта народного депутата України,  

- помічника керуючого справами виконавчого апарату 

центральних та місцевих органів державної влади, 

- радника, аналітика консолідованої, міжнародної 

інформації,  

- прес-секретаря в державних органах влади, прес-секретаря 

народного депутата України, 

- політичного оглядача у ЗМІ,  

- секретаря комітету в державних та місцевих органах влади, 

. 

Подальше навчання Базова підготовка є достатньою для здобуття освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем  із спеціальності 052 Політологія. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемне-орієнтовне навчання. Комбінація лекцій, практичних 

знань із розв’язування проблем, виконання дослідницьких робіт і 

проектів. Стиль викладння – активний, що дає можливість 

студенту обирати предмет та організовувати час. Курси 

проводяться у формі семінарів, з методологічними робочими 
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зустрічами для студентів, які працюють у цей самий період або 

над темою діахронії. Під час першого року навчання студент 

обирає напрям дослідження, включаючи курси (дисципліни, які 

потрібно прослухати) та обговорює свій вибір на колоквіумі. 

Оцінювання  Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою системою у відповідності до «Положення МНУ 

імені В.О. Сухомлинського про оцінювання знань студентів». 

Види оцінювання: поточний контроль (презентації, есе), 

підсумковий контроль (заліки та іспити у вигляді тестування), 

випусковий комплексний іспит. 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність (ІНК) 

Здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання в 

предметній сфері політології та застосовувати широкий спектр 

сучасних теорій і методів політичних досліджень та аналізу 

політики в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, 

політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та 

громадській сфері практичної професійної діяльності.  проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. 

Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються 

Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Знання предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися англійською мовою або іншою 

іноземною мовою. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК8. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей 

знань. 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Фахові (Спеціальні) 

компетентності 

спеціальності (ФК/ 

CK) 

СК1. Комплексне розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації.   
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СК2. Фундаментальне знання нормативної та позитивної 

політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології.   

СК3. Вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

СК4. Комплексне розуміння принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

СК5. Застосування широкого спектру політологічних понять, 

теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин 

політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту. 

СК6. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у 

різних політичних системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного контексту функціонування та 

взаємодії. 

СК7. Розвинута здатність використовувати  широкий спектр 

політологічних теорій, концептів і методів для професійної 

інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, 

національному та міжнародному рівні.  

СК8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати складні політологічні дослідження з використанням 

широкого кола якісних і кількісних методів та 

високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу. 

СК9. Здатність професійно викладати соціально-політичні 

дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

СК10. Спроможність професійно виконувати політико-

організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та 

консультаційні функції на національному та міжнародному 

ринку праці. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати навчання 

(ПРН) 

ПРН01.Застосовувати критичне мислення, раціональну 

аргументацію, аналіз та синтез. 

ПРН02.Розуміти предметну область та базову специфіку 

професійної діяльності. 

ПРН03.Застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ПРН04.  Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ПРН05. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною 

мовою у професійній комунікації. 

ПРН06. Використовувати загальні та професійні інформаційні та 

комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації 

інформації. 

ПРН07. Проводити дослідження на сучасному професійному 

рівні. 

ПРН08.  Постійно вчитися та оволодівати сучасними 

професійними знаннями. 

ПРН09. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз 

фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних 

джерел. 
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ПРН10. Генерувати нові ідеї (креативність). 

ПРН11. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи 

вирішення професійних теоретичних і практичних проблем. 

ПРН12. Спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати 

дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, 

експертам з інших галузей знань. 

ПРН13. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни. 

ПРН14. Комплексне розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН15. Фундаментальні знання нормативної та позитивної 

політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології.   

ПРН16. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН17. Комплексне знання щодо принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

ПРН18. Застосовувати широкий спектр політологічних понять, 

теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин 

політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту. 

ПРН19. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у 

різних політичних системах, їх соціально-економічний, 

історичний та соціокультурний контекст функціонування та 

взаємодії. 

ПРН20. Розвинуто використовувати  сучасні політологічні теорії, 

концепти та методи для інтерпретації та змістовного аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ПРН21. Конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати  складні політологічні дослідження з використанням 

широкого кола якісних і кількісних методів та спеціалізованого 

інструментарію прикладного аналізу. 

ПРН22. Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на 

відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

ПРН23.Професійно виконувати політико-організаційні, науково-

дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на 

національному та міжнародному ринку праці.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Ярошенко Віра 

Миколаївна 

К.політ.н. Доц.кафедри 

Недбай Вячеслав 

Вікторович 

Д.політ.н., 

професор 

Проф. кафедри 

Шпачинський Ігор 

Леонідович 

К.філос.н., 

доцент 

Доц. кафедри 

 Сухорукова Анна 

Леонідівна 

К. н. з держ. упр. Доц. кафедри 

Матеріально- Кафедра психології та соціальних наук має 1 комп’ютерний клас 
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технічне 

забезпечення 

загальною площею 49,3 кв. м та викладацьку. 

Кабінети та аудиторії відповідають вимогам навчальних планів, 

обладнані усім необхідним, за площами задовольняють 

санітарним нормам: ауд. №01.106 (55,2 кв. м) – 8 комп’ютерів. В 

комп’ютерному класі, обладнаному комп’ютерами Celeron 1000, 

створено локальні мережі, працює університетський Web-сервер 

навчального процесу. 

Всі приміщення університету відповідають меті і завданням 

підготовки фахівців спеціальності 052 «Політологія». 

Матеріально-технічна база випускової кафедри  психології та 

соціальних наук  розміщена у навчальному корпусі №2, містить 

будівлі, комунікації, обладнання, і є частиною державної 

власності, яка знаходиться в оперативному управлінні 

університету. Матеріально-технічне забезпечення кафедри 

відповідає потребам навчального процесу. За кафедрою  

психології та соціальних наук закріплені: викладацька кафедри, 

лекційна аудиторія, спеціалізований комп’ютерний клас. У 

розпорядженні кафедри загальні фонди лекційних аудиторій та 

комп’ютерні класи університету. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Для забезпечення організації підготовки фахівців розроблені та 

затверджені встановленим порядком освітня (освітньо-

професійна) програма, навчальний план та пояснювальна записка 

до нього, навчальні контенти, комплекти завдань для комплексних 

контрольних робіт, плани практичних (семінарських) занять, 

завдання для самостійної роботи студентів, питання, завдання та 

кейси для поточного та підсумкового контролю, програми 

навчальних дисциплін, які відповідають вимогам державних та 

галузевих стандартів вищої освіти. Забезпечення навчальною та 

науковою літературою студентів і викладачів здійснює бібліотека 

Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Бібліотека має чотири читальні зали, що 

відповідає нормативним вимогам. Для поліпшення 

інформаційного обслуговування читачів у бібліотеці встановлено 

програмне забезпечення УФД “Бібліотека”. Фінансування 

розвитку науково-методичної бази факультету здійснюється 

виключно за рахунок коштів спеціального фонду. Фахові 

періодичні видання з спеціальності 052 «Політологія» за 

освітньою програмою «Політологія», налічують 8 найменувань. 

Крім того в читальному залі бібліотеки МНУ імені 

В.О. Сухомлинського наявні ще 10 періодичних видань наукового 

змісту, що використовуються в процесі підготовки магістрів 

спеціальності 052 «Політологія» за освітньою програмою 

«Політологія». 

Методична робота на кафедрі спланована i проводиться 

відповідно до вимог наказу Міністра освіти і науки України № 48 

від 24.01.2013 р. Вона спрямована на підвищення якості 

підготовки студентів, посилення ефективності i якості проведення  

всіх  видів навчальних занять, удосконалення педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників. 

Згідно з планом проводиться робота щодо комп’ютеризації 

навчальних дисциплін, що викладаються. 

Комп'ютерна база кафедри та університету дозволяє кожному 
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студенту використовувати дисплейний час у середньому за період 

навчання в обсязі 1,2 години щоденно. 

Розроблені навчальні робочі програми для всіх дисциплін 

навчального плану спеціальності 052 «Політологія» за освітньою 

програмою «Політологія», Програми розроблено за умовами 

Європейської кредитно-трансфертної системи (далі – ЄКТС). 

Організаційно-методичне забезпечення ЄКТС передбачає 

використання всіх документів, регламентованих чинною 

нормативною базою щодо вищої освіти, видів діяльності суб’єктів 

і об’єктів навчального процесу, адаптованих і доповнених з 

урахуванням особливостей цієї системи. 

Підсумкова атестація відповідно до «Освітньо-професійної 

програми підготовки» здійснюється екзаменаційною комісією на 

підставі складання комплексного іспиту з політології (цикл 

дисциплін професійної та практичної підготовки нормативної 

частини). 

Навчальні дисципліни, які викладаються для спеціальності 

052 «Політологія» за освітньою програмою «Політологія» 

забезпечені навчальною літературою, комплексом навчальних 

матеріалів, програмними продуктами, тестами, модулями і 

наглядними засобами. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів та 

викладачів є бібліотека з її фондами та електронні засоби 

інформації. Фонд бібліотеки нараховує 476872 примірників 

навчально-наукової літератури, майже 200 державною мовою та 

150 найменувань періодичної літератури. Забезпеченість 

основними підручниками становить 100% по всім дисциплінам. 

Всі студенти та викладачі мають доступ до Інтернету та 

електронної бібліотеки університету. 

Сьогодні бібліотека є надійною інформаційною базою для 

науково-дослідницької і навчальної роботи та центром культурно-

просвітницької діяльності університету. В університеті створений 

необхідний фонд навчальної літератури та фахових періодичних 

видань з спеціальності. 

 

9  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Відповідно до «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського»  http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-

509.pdf 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
-  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

-  

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-509.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-509.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-509.pdf


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

К-

сть 

кред

итів 

семе

стр 

Форма 

підсумк. 

контрол

ю 

1 2 3  4 

 Обов`язкові компоненти ОП 

ОК 1. Філософія освіти  3 1 іспит 

ОК 2. Інформаційно-комунікаційні технології 3 1 іспит 

ОК 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 1 іспит, 

залік 

ОК 4. Практична політологія та  технології політичної 

діяльності 

8 1,2 іспит, 

залік 

ОК 5. Теорія глобалізації 6 2 іспит 

ОК 6. Політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 

І, ІІ) 

4 1 залік, 

іспит 

ОК 7. Теорія та практика політологічних досліджень 7 1 іспит 

ОК 8. Кваліфікаційна робота 9 3  

 Практична підготовка 

ОК 9 Виробнича практика в політичних установах  17 3  

 Загальний обсяг обов`язкових компонент: 63   

 Вибіркові компоненти ОП 

 Навчальні дисципліни спеціальної (фахової) підготовки 

ВБ 2.1 Політична комунікація 4 2 Залік 

ВБ 2.2 Сучасні концепції  державного управління 5 1 Залік 

ВБ 2.3 Теорії світового політичного процесу та міжнародних 

відносин 

3 3 Іспит 

ВБ 2.4 Політична історія Миколаївщини або регіональне 

управління 

3 3 Іспит 

ВБ 2.5 Виборча інженерія 3 3 залік 

ВБ 2.6 Гендерна політика 3 3 Іспит 

ВБ 2.7 Мас-медіа та політика 3 2 Залік 

ВБ 2.8 Політичний розвиток Українського суспільства 3 2  

 Загальний обсяг вибіркових компонент  27   

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

ІV курс VI курс 

П
ід

су
м

к
о
в

а
 а

т
ес

т
а
ц

ія
 

П
у
б
л

іч
н

и
й

 з
а
х
и

ст
 

к
в

а
л

іф
ік

а
ц

ій
н

о
ї 

р
о
б
о
т
и

 семестри семестри 

1 2 3 4 

ОК.01 ОК.05   

 ВБ.07 ОК.09  

ОК.02    

ОК.03 ОК.3 ВБ.03  

ОК.4 ОК.4   

ВБ.02  ВБ.04  

 ВБ.08 ОК. 08  

ОК.6  ВБ.06  

 ОК.09   

OK.07 ВБ.01 ВБ.05  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників спеціальності 052 «Політологія» за освітньою програмою 

«Політологія» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Завершується 

видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: магістр політології. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми

 ОК1 ОК2 ОК3 ОK4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 

ЗК 1    + +     

ЗК 2  +      +  

ЗК 3 +        + 

ЗК4  + +   +    

ЗК5  + +       

ЗК6     +   +  

ЗК7 +   +     + 

ЗК8  +    +    

ЗК9     +  +   

ЗК10   +      + 

ЗК11 + +        

ЗК12    +  +    

ЗК13 +  +    +   

СК1 +      +   

СК 2    +      

СК 3       + +  

СК 4 +     +  +  

СК 5  +  +     + 

СК6   + +  +    

СК7    +      

СК8       +   

СК9    +     + 

СК10  +   +   +  

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОK4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 

ПРН1  +    + + +  

ПРН2      + + +  

ПРН3  +   +     

ПРН4 + + +      + 

ПРН5   +       

ПРН6  +  +     + 

ПРН7      +  +  

ПРН8    + +     

ПРН9      +  +  

ПРН10 + + +       

ПРН11      +  + + 

ПРН12   +  +  +  + 

ПРН13 + + + + +    + 

ПРН14  +       + 

ПРН15    +  +   + 

ПРН16   +     +  

ПРН17 +  +   + + +  

ПРН18    + +     

ПРН19   +    +   

ПРН20  +   + +   + 

ПРН21 +   +   +   

ПРН22   +   +  +  

ПРН23  +   + + +   

 

 

 

Гарант ОП      _________________________________ 

(підпис, ПІБ, дата) 

 

 


