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2. ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Побудова суверенної і демократичної України, інтеграція її в світове 

співтовариство, глибокі реформи і зміни, що відбуваються в усіх ланках 

суспільного життя, потребують грунтовного теоретичного осмислення, значних 

практичних зусиль в питаннях державотворення.  

Досягнення цієї мети тісно пов’язано з формуванням нової політичної 

еліти України, підготовкою фахівців, компетентних у сфері  політичного життя,  

державного і соціально-політичного управління. Експерт, аналітик, радник, 

консультант, викладач суспільних дисціплін, озброєний новими знаннями – це  

професії, без яких не обійтись в наш час навчальним закладам,  державним 

установам, політичним і громадським організаціям.  

Сьогодні, коли в суспільстві значно активізувались політичні процеси, 

разом з іншими сферами громадського життя суттєвих змін зазнає і сфера 

політичних відносин. Відповідно зростає потреба в науковому осмисленні, 

прогнозуванні розвитку політичних процесів, можливих кризових ситуацій, 

розробці практичних рекомендацій щодо їх упередження. В цих умовах 

потрібні фахівці, які вміють аналізувати, систематизувати, узагальнювати і 

давати оцінку політичним явищам, продукувати альтернативні ідеї, 

раціоналізувати політичні рішення, розробляти оптимальні методи управління, 

технології вирішення соціально-політичних конфліктів і криз, досягнення 

злагоди в суспільстві. 

Політологія в Україні здобула право на існування як самостійна наука і 

навчальна дисципліна. Значно зріс вплив гуманітарних наук, в т.ч. політології, 

на формування майбутніх спеціалістів різних професій. В зв’язку з цим, постає 

потреба у її творчому засвоєнні студентами навчальних закладів, тим більше, 

що політологія включена у перелік предметів, які в обов'язковому порядку 

вивчаються в навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації та в усіх ВНЗ. 

Введення навчальної дисципліни “Політологія”, а також процес її 

викладання ще не  повністю забезпечений  кадрами відповідного профілю, 



сучасними підручниками, методичною літературою. Все це свідчить про 

доцільність створення стрункої системи підготовки професійних політологів 

як для роботи на посадах в державних органах, політичних партіях, науково-

дослідницьких центрах, так і для викладацької роботи в навчальних закладах. 

Саме з врахуванням згаданих обставин і складена освітньо-професійна 

програма напряму "Політологія". 

Програма покликана сформувати у студента високу демократичну 

культуру, яка базується на сукупності загальнолюдських та українських 

національних цінностей, розумінні логіки  цивілізаційних процесів, а також 

здатної забезпечити органічне поєднання знань гуманітарних і природничих 

наук, вироблення у студентів навичок роботи з комп’ютерами, поглибленні 

знання державної та іноземної мов. 

Обов’язковим елементом усіх розділів програми є звернення до 

національних традицій, особливостей історичного досвіду України, аналізу 

сучасних політичних процесів. Повне засвоєння програми, змісту передбачених 

в ній навчальних дисциплін дасть змогу студентові отримати фундаментальні 

теоретико-методологічні і спеціальні знання, виробити необхідні світоглядні і 

ціннісні критерії аналізу і оцінки поточних політичних явищ, наукову логіку 

пізнання суспільних процесів, оволодіти сучасною методикою викладання 

соціально-політичних дисциплін в навчальних закладах. 

Під час складання структури програми, її пріоритетів, формування вимог 

до знань і умінь майбутніх політологів, визначення сфери їх діяльності 

враховувався досвід провідних ВНЗ України, різних наукових політологічних 

вітчизняних і зарубіжних шкіл, сучасний стан розвитку політичної науки. 

Отож, фахівець з політології готується до практичної, теоретичної роботи 

в органах державного та місцевого управління, органах самоврядування, 

об'єднаннях громадян, недержавних сервісних організаціях з політико-

соціального маркетингу та менеджменту тощо. 

Особливістю політологічної освіти є те, що вона пов'язана з науковим 

пошуком, дослідженнями у галузях політичної науки, можливістю їх 

застосування в управлінській, організаторській діяльності, викладанні у 

середніх та вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. 

Сфера практичної діяльності фахівця-політолога включає аналітично-

прогностичну, управлінську, науково-дослідницьку та викладацьку роботи. 

 

3. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Мета магістерської програми – підготовка магістрів за спеціальністю 

8.03010401 «Політологія» спрямована на забезпечення фундаментальної 

теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів 

для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного 

характеру в галузі політології, здатності до самостійної науково-педагогічної 

діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. 

В результаті виконання магістерської програми магістр має набути таких 

компетенцій: 

Знання теорії у галузі політичних, гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін; досягнень класичної і новітньої суспільної думки, 



суспільних відносин внутрішньої і зовнішньої політики; категорійного і 

понятійного апарату сучасної політичної теорії і практики; основних 

закономірностей і тенденції розвитку політичного життя українського 

суспільства та суспільств зарубіжних країн; історії вітчизняної політичної 

думки, впливу традицій і національного менталітету на розвиток сучасних 

політичних процесів в Україні та світі; принципів і особливостей організації 

політичної і державної влади в Україні та в зарубіжних країнах; системи 

місцевого і регіонального самоврядування, системи інститутів державної влади 

в Україні і країнах світу; сутності і специфіки різних форм державного 

правління і форм державного устрою; методології та методики досліджень 

політичної системи суспільства; методики політичного прогнозування 

механізмів прийняття рішень у сфері політичного управління; раціональних 

способів підвищення професійної компетентності. 

Вміння професійно оцінювати конкретну політичну ситуацію, 

здійснювати політологічний аналіз, узагальнювати суспільно-політичну 

інформацію для різних державних і неурядових установ, політичних інститутів, 

партій, суспільно-політичних і громадських рухів тощо; творчо осмислювати і 

застосовувати історичний досвід політичної практики у сфері внутрішньої та 

зовнішньополітичної діяльності Української держави та її інституцій; 

здобувати і об'єктивно аналізувати політичну інформацію та якісно обробляти її 

за допомогою інформаційних технологій; систематизувати і аналізувати 

необхідну, в тому числі і оперативну, соціально-політичну інформацію, яка 

надходить з різних джерел про специфіку і характер основних політичних, 

соціально-економічних і культурних явищ в Україні; володіти навичками 

теоретичного аналізу й узагальнення соціально-політичної інформації взагалі та 

у сфері політики зокрема; володіти навичками прогнозування конфліктних та 

кризових ситуацій в політичному житті, розробки практичних рекомендацій 

щодо їх усунення; надавати органам влади, суспільно-політичним організаціям, 

місцевим та регіональним органам самоврядування теоретичну і методичну 

допомогу щодо вивчення й аналізу суспільного життя і його впливу на 

політичні процеси в державі; проводити аналіз і давати оцінку прийнятим 

рішенням, постановам на замовлення органів законодавчої та виконавчої влади, 

партійних і громадських організацій, їх лідерів; об'єктивно і критично 

оцінювати життєво важливу політичну інформацію, брати участь в політичних 

дискусіях, передвиборних кампаніях, соціологічних опитуваннях; володіти 

сучасною методикою викладання соціально-політичних дисциплін, 

кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в навчальних закладах 

різних рівнів акредитації; підвищувати професійний рівень і кваліфікацію, 

формувати стійкий інтерес до професійної діяльності і науки. 

Підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі та 

підготовки професорсько-викладацького резерву для педагогічних вищих 

навчальних закладів різного рівня акредитації. 

До магістра політології пред’являються наступні освітньо-

кваліфікаційні вимоги: 

А. Загальні вимоги 

Магістр-політолог повинен у повній мірі володіти професійними 

знаннями у галузі політичної теорії і вміти застосовувати їх у своїй фаховій 



діяльності. Політичні знання формуються на основі вивчення теоретичного та 

практичного досвіду минулого, осмислення логіки політичних процесів 

сучасності в Україні та за її межами, засвоєння практичних навичок з точки 

зору аналізу подій, що відбуваються, прогнозування політичних процесів, а 

також можливості безпосередньо брати участь у політичних процесах, в системі 

державного, місцевого управління та громадянському русі. Сталою має бути 

установка спеціаліста на постійне поновлення та вдосконалення знань та вмінь, 

прагнення до наукових досліджень. 

Фахівець-політолог повинен мати належний рівень політичної культури 

на основі свідомо сформованого світогляду, головними чинниками якого є: 

гуманізм, демократичні переконання, проукраїнська державницька позиція, 

прагнення прислужитись справі розбудови цивілізованого суспільства, а також 

володіти філософським рівнем аналізу дійсності, в тому числі на рівні 

осмислення проблем місця людини в природі і суспільстві. 

Б. Вимоги до соціально-професійних і професійно орієнтованих знань та умінь. 

Фахівець-політолог повинен знати: 

 основні закономірності політичного життя суспільства; 

 головні тенденції зародження та розгортання конкретних політичних 

процесів, реагування на них суспільством, творення політичних теорій та 

партійних доктрин, ідеологій, формування нових елементів політичної 

культури суспільства; 

 принципи організації та діяльності органів державного і місцевого 

управління та самоврядування, головні причини та механізми внесення 

змін до їх діяльності; 

 основи законодавства, логіку його змін та процес прийняття, що регулює 

діяльність державних і недержавних установ та організацій, діяльність 

посадових осіб тощо; 

 методи поширення та методологію застосування політичних знань, у 

тому числі в навчальних закладах. 

В. Вимоги щодо професійно орієнтованих знань та умінь. 

Магістр-політолог повинен знати: 

 мету вивчення професійних та професійно орієнтованих дисциплін; 

 загальнополітичні теорії, володіти категоріальних апаратом політичної 

теорії та допоміжних наукових дисциплін; 

 історію політичних та правових вчень, сучасний стан політичної теорії в 

Україні; 

 політичну історію України та зарубіжних країн;  

 методику проведення політологічних досліджень, підготовку та 

використання матеріалів дослідження на прикладному та науковому 

рівнях. 

Магістр-політолог повинен уміти: 

 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; 

 володіти методами аналізу отриманого матеріалу; 



 володіти комп’ютерною грамотою на рівні використання готових, а також 

розроблення нових програм; 

 володіти знаннями прогнозування суспільно-політичних подій та 

вироблення адекватних рекомендацій щодо реагування й впливу на них; 

 застосовувати отримані під час практики знання в освітній та науковій 

діяльності; 

 вести викладацьку діяльність у навчальних закладах усіх рівнів 

акредитації; 

 вести просвітницьку діяльність; організовувати та брати участь у 

наукових конференціях, диспутах, дискусіях, дебатах тощо. 

Прогнозованою сферою професійної діяльності політолога можуть 

бути: органи державного та місцевого управління і самоврядування, об'єднання 

громадян, державні і недержавні структури з проблем політичного маркетингу 

та менеджменту, наукові інститути і центри, дослідницькі групи, які вивчають 

та прогнозують політичні процеси, а також загальноосвітні школи, коледжі, 

вищі навчальні заклади І-IV рівнів акредитації. 

Рівень завдань, що належить розв’язувати фахівцю-політологу, 

обумовлюється потребами сучасної політичної науки та освіти, суспільно-

політичної практики, а також спроможністю та потребами безперервного 

підвищення наукового і кваліфікаційного потенціалу. 

Професійне призначення магістрів політології визначається їх фаховими 

знаннями, уміннями й навичками для виконання організаційної, аналітичної, 

експертної, дослідницької та методичної роботи в сфері теоретичної та 

практичної діяльності. 

Магістр підготовлений до професійної діяльності в політичній системі 

суспільства (ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності: 

коди 64.20, 80.3). 

Магістр здатний виконувати зазначені професійні роботи за 

класифікаційним угрупуванням (ДК 003-95 Державний класифікатор професій). 

Код КП Професійна назва роботи 

2442.2 Соціолог 

2443.1 Науковий співробітник (філософія, історія, політологія) 

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань 

2443.2 Історик 

2443.2 Консультант з питань історії 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та 

інших громадських організаціях) 

2443.2 Політичний оглядач 

2443.2 Політолог 

Магістр може займати посади консультанта  з політичних, соціальних і 

гуманітарних питань в інститутах державної влади, органах місцевого і 

регіонального самоврядування на рівні шостої і сьомої категорії посад, 

установлених Законом для державних службовців; в політичних партіях, 

громадських організаціях і рухах, асоціаціях, фондах тощо політичного та 

соціального  напрямку; радника, консультанта, помічника керівників установ, 

підприємств, організацій, в тому числі і міжнародних, з політичних питань, 



проблем управління персоналом, зв’язків з громадськістю,  організаційно-

виховної роботи, підвищення кваліфікації магістрів і робітників; працювати 

політологом в наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих 

вивченням та прогнозуванням політичних  і соціальних процесів; працювати 

співробітником у відділах політичного і соціального напрямку редакцій засобів 

масової інформації; працювати викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, 

коледжів, інших вищих закладів ІІ-ІV рівня акредитації та викладати як 

безпосередньо політологію, соціологію, так і дисципліни соціально-

політичного профілю: культурологію, історію, основи права, філософію тощо. 

 

4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки  Нормативні навчальні дисципліни   

1.  Методика викладання суспільно-політичних 

дисциплін у вищій школі 

108 3 

2.  Педагогіка і психологія вищої школи 108 3 

3.  Цивільний захист 36 1 

 Вибіркові  навчальні дисципліни   

4.  Охорона праці в галузі 36 1 

5.  Вища освіта і Болонський процес 36 1 

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

 Нормативні навчальні дисципліни   

6.  Інтелектуальна власність 36 1 

7.  Основи організації наукових досліджень 108 3 

8.  Політична участь: проблеми теорії та практики 108 3 

9.  Асистентська практика 216 6 

10.  Науково-дослідницька практика 216 6 

11.  Переддипломна практика 252 7 

12.  Магістерська робота 360 10 

 Вибіркові навчальні дисципліни   

13.  Теоретичні та прикладні аспекти глобалізації 108 3 

14.  Методологічні аспекти перехідних суспільств 108 3 

15.  Особливості трансформаційних процесів у 

політичних системах Південно-Східної Європи 

108 3 

16.  Українська та російська політична думка (ІІ пол. 

XIX – поч. ХХ ст.) 

108 3 

17.  Технології виборчого процесу 108 3 

Всього 2160 60 



5. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПНІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Методика викладання суспільно-політичних дисциплін у вищій школі 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: підготовка студентів до викладання 

суспільно-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах, формування у 

студентів знань, вмінь і навичок із навчальної роботи з суспільно-політичних 

дисциплін у вищому навчальному закладі, розвиток їх методичної 

майстерності, мовлення, комунікабельності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати особливості постнекласичної освіти, навчальні 

плани, навчальні програми у вищій школі, інноваційні технології, методики, 

прийоми, які б забезпечили креативний розвиток студентів в начальному 

процесі, технології модульного навчання, основні форми контролю знань та 

вмінь студентів, методику організації самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи студентів із суспільно-політичних дисциплін. На основі отриманих 

теоретичних знань студенти повинні вміти: складати схему міжпредметних 

зв’язків для формування у студентів понять із суспільно-політичних дисциплін; 

складати опорно-логічну схему формування у студентів понять із суспільно-

політичних дисциплін; розробляти модель засвоєння бази знань навчальної 

теми; розробляти навчальну програму суспільно-політичної дисципліни; 

готувати та проводити різні види лекційних, семінарських та практичних 

занять; організовувати самостійну та науково-дослідну роботу студентів; 

здійснювати різні види рецензування; аналізувати навчально-методичний 

комплекс навчальної дисципліни. 

 

Педагогіка та психологія  вищої школи 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів психолого-

педагогічних знань і вмінь необхідних як для професійної викладацької 

діяльності у ВНЗ, так і для підвищення загальної компетентності в 

міжособистісних відносинах, на їх розвиток, саморозвиток, самореалізацію та 

особистісне зростання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: Знання - соціально-історичної характеристики сучасної 

системи вищої освіти в Україні, методів визначення рівня підготовки 

випускників ВНЗ, методів вхідного контролю знань і умінь, методів оцінки 

індивідуальних особливостей студентів (психологічних, психофізіологічних, 

соматичних та інших), методів визначення рівня професійної підготовки 

викладача, методів навчання і виховання, підготовки і перепідготовки 

викладача; психологічних закономірностей і умов ефективності організації 

процесу навчання і виховання у вищій школі; соціально-психологічних 

закономірностей формування студентського і викладацького колективів, 

основних психологічних аспектів педагогічного спілкування; механізмів 

переходу від кінцевих цілей освіти до проміжних, що досягаються за 



допомогою конкретних (предметів) дисциплін і окремих видів навчальної 

діяльності. Уміння - враховувати вікові психічні і психофізіологічні 

особливості студентів при організації навчально-виховного процесу ВНЗ; 

давати диференційно-психологічні характеристики студентів, які необхідно 

враховувати в процесі навчання і виховання.. 
 

Основи організації наукових досліджень 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: сформувати в студентів уявлення про 

основні підходи та організацію політологічних досліджень.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій: знати основні тенденції та особливості 

сучасного розвитку науки в Україні; стан, напрямки та перспективи наукових 

досліджень в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича; основи наукознавства, методології та методик наукових 

досліджень; інформаційне забезпечення наукових досліджень; організацію та 

дослідну стадії наукового пошуку; основні види наукових праць, їх структуру 

та правила оформлення; впровадження результатів наукових досліджень; 

підготовку та процедуру захисту кваліфікаційної роботи, вміти обирати 

напрямок і тему наукового дослідження; методи і методики, методичні 

прийоми і процедури наукового дослідження; працювати з фактографічними та 

документальними джерелами інформації; систематизувати, аналізувати та 

узагальнювати інформаційного матеріалу; готувати та оформляти наукове 

повідомлення, наукову доповідь, наукову статтю, кваліфікаційну наукову 

працю; готувати та захищати кваліфікаційну роботи. 

Політична участь: проблеми теорії та практики 

108 годин (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів цілісного 

уявлення про політичну участь та її роль в аналізі політичного процесу 

У результаті вивчення навчальної студенти повинні набути таких 

компетенцій: знати методологічні основи дослідження політичної участі; 

правове регулювання форми та принципів участі громадян України у 

президентських виборах; основні параметри протестної моделі політичної 

участі; зміст поняття дискурсивної моделі політичної участі; основні ознаки 

діалогової форми політичної участі, класифікаційні моделі політичної участі; 

особливості формування та еволюцію електоральної моделі політичної участі 

громадян України в парламентських та президентських електоральних циклах; 

функції протестної моделі політичної участі у політичному процесі; роль 

комунікативної стратегії влади у формуванні дискурсивної моделі політичної 

участі; стратегії використання діалогових форм політичної участі; вміти 

визначати адаптивні межі теорій політичної участі до аналізу 

постсоціалістичних суспільств; визначати інституційні мобілізаційні фактори 

електоральної участі громадян України у парламентських виборах; визначати 

джерела формування протесаної моделі політичної участі громадян України; 

здійснювати аналіз еволюції дискурсивної моделі політичної участі громадян 

України; визначати тенденції розвитку діалогової форми політичної участі в 

Україні. 



 

Теоретичні та прикладні аспекти глобалізації 

108 годин  (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни. Сформувати в студентів розуміння всієї 

складності, суперечливості й величезної значимості глобалізації для всіх і 

кожного з нас, уміння використовувати теоретичні знання з геополітики при 

аналізі конкретних ситуацій у системі міжнародно-політичних відносин.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
набути таких компетенцій: знати особливості змісту категорії 

“глобалізація”, сучасні напрямки глобалізаційних досліджень, основні наукові 

й практичні проблеми глобалізації та розвитку сучасного світового 

політичного процесу, вміти розпізнавати й критично аналізувати глобалізацій 

ні процеси, використовувати закономірності геополітичного аналізу й 

геополітичні та глобалізаційні моделі для розгляду політичної ситуації у світі й 

регіоні. 

 

Методологічні аспекти перехідних суспільств 

108 годин (3 кредити) 
Мета викладання дисципліни: формування у студентів методологічних і 

теоретичних знань про перехідні суспільства та їх роль у сучасному світі; 

методологічних підходів до проблем становлення і розвитку демократії в 

постсоціалістичних країнах; актуального практичного матеріалу, пов’язаного з 

аналізом сучасної демократії, тенденцій в її розвитку, а також перспектив 

демократизації в незалежній Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
набути таких компетенцій: знати теоретико-методологічні основи 

дослідження демократизації країн; правове регулювання форм та принципів 

демократизації; основні параметри демократизації перехідних суспільств; 

методологічні аспекти демократизації і консолідованої демократії; основні 

ознаки змін у перехідних суспільствах; класифікаційні моделі перехідних 

суспільств; становлення та розвиток трансформаційних моделей перехідних 

суспільств постсоціалістичних країн; особливості формування демократичної 

політичної системи в Україні в перехідний період; формування методології 

дослідження перехідних суспільств; використання категоріального апарату 

методологічних аспектів перехідних суспільств; вміти визначати методологічні 

аспекти теорій політичної трансформації при аналізі постсоціалістичних 

суспільств; визначати особливості інституційної трансформації перехідних 

суспільств; фактори можливого відступу демократизації і переходу до 

авторитаризму; джерела та фактори успішного розвитку перехідних суспільств 

і консолідації демократії. 

 

Особливості трансформаційних процесів у політичних системах Південно-

Східної Європи 

108 годин (3 кредити) 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи логічно 

завершених базових знань про процеси демократичного транзиту, адекватних 



умінь та навичок для визначення практичних особливостей та характеристик 

процесів переходу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути 

таких компетенцій: знати основні принципи дослідження політичних 

трансформацій чітко оперувати й володіти її основними поняттями теорії 

політичних трансформацій, поняття та параметри політичної трансформації та 

транзиту, базові теорії дослідження процесів демократичної трансформації;  

вміти користуватися категоріальним апаратом теорії політичних 

трансформацій. Вміти визначити передумови демократичного транзиту його 

етапи та результати, визначити причинно-наслідкові зв’язки між ними. На базі 

теоретичних знань мають оволодіти навичками прикладного політичного 

аналізу реальних процесів демократичного переходу в окремих країнах. 

 

Українська та російська політична думка  

(друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) 

108 годин (3 кредити)  

Мета викладання дисципліни: полягає у формуванні у студентів-

магістрантів сучасних наукових підходів та вмінь здійснення аналізу 

теоретичної спадщини провідних мислителів України та Росії в ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

У результаті вивчення курсу с студент має набути таких 

компетенцій: знати вплив теоретичних доробок видатних українських та 

російських мислителів в ХІХ – на початку ХХ ст. на становлення, розвиток та 

функціонування політичної системи суспільства; засвоїти основні риси та 

специфіку російської та української політичної думки в ХІХ – на початку ХХ 

ст., особливості ліберального, народницького, соціалістичного та 

консервативного ідейних напрямків і їхній вплив на формування національної 

ідеї; навчитись здійснювати порівняльний аналіз становлення ідеології 

слов’янської взаємності в українській та російській політичній думці; 

користуватися різноманітними джерелами, які можуть допомогти створити 

узагальнюючі характеристики української та російської політичної думки; 

практично здійснювати літературний та текстуальний аналіз. 

 

Технології виборчого процесу 

108 годин (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення магістрантів-політологів з 

принципами формування технологій виборчого процесу в Україні, з дією вже 

апробованих виборчих технологій.  

У результаті вивчення курсу с студент має набути таких 

компетенцій: знати структуру виборчих технологій, технологій виборчого 

процесу, технологій виборчої кампанії; особливості технологій виборчого 

процесу, шляхи їх формування; межі впливу технологій виборчого процесу та 

технологій виборчої кампанії. Засвоїти методи формування стратегії та 

тактики виборчої кампанії; специфіку застосування технологій виборчого 

процесу та технологій виборчої кампанії. Вміти складати електоральний 

паспорт виборчого округу; писати аналітичні записки з основних питань 

виборчого процесу; формувати структуру виборчого штабу, підбирати 



працівників у штаб; визначати стратегію виборчої кампанії та пропонувати 

тактику її реалізації. 

 

7. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕДБАЧЕНА НАВЧАЛЬНИМ 

ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03010401 – 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

Практична підготовка включає проходження студентами асистентської та 

науково-дослідницької практик. 

Асистентська практика 

Асистентська практика є завершальним етапом формування викладача 

вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання 

функціональних обов’язків викладача ВНЗ різних рівнів акредитації. 

Мета практика полягає в підготовці студентів до викладання суспільно-

політичних дисциплін у вищих навчальних закладах, формування у студентів 

навичок із навчальної, методичної та виховної роботи з суспільно-політичних 

дисциплін у вищому навчальному закладі, розвиток їх методичної 

майстерності, мовлення, комунікабельності. 

Завдання практики:  

 ознайомлення  зі  статусом  асистента  кафедри:  основними  правами  та 

обов'язками; 

 практичне оволодіння методами (традиційними/нетрадиційними) і 

формами організації та засобами викладання суспільно-політичних 

дисциплін у навчальних закладах ІV рівня акредитації; 

 набуття практичного досвіду викладання суспільно-політичних 

дисциплін; ознайомлення із системами навчальної, методичної, наукової 

та виховної роботи у ВНЗ. 

 виконання магістрантом функцій викладача фахових дисциплін 

спеціальності та куратора студентської групи. 

По закінченні практики студент повинен вміти: 

 готувати і самостійно проводити лекційні, семінарські та практичні 

заняття з "Політології", "Соціології" та інших навчальних дисциплін; 

 визначати провідну ідею та проблематику навчальних дисциплін; 
 формулювати мету та завдання занять, визначати найоптимальнішу форму 

їх проведення для досягнення поставленої мети; 
 творчо добирати навчальний фактичний матеріал до заняття; 

 застосовувати найефективніші методи та методичні прийоми в організації 

та управлінні навчально-пізнавальною діяльністю студентів; 

 прагнути   до   максимального   використання   інтерактивних   методів 

навчання; 

 використовувати технічні засоби та комп’ютерні учбові технології під час 

навчального процесу; 
 готувати тексти лекцій та розгорнуті конспекти семінарських і практичних 

занять; 
 оволодіти  методикою  контролю  та  оцінювання  знань  студентів  за 

модульно-рейтинговою системою оцінки знань; 

 оволодіти основами методики організації самостійної роботи студентів та 



системою її контролю; 

 працювати із навчальною документацією вищого навчального закладу; 

 оволодіти методикою рецензування відвіданих занять; 

 засвоїти основні елементи методики роботи кураторів; 

 здійснювати виховну роботу за фахом. 
 

Науково-дослідницька практика 

Науково-дослідницька практика готує студентів до самостійного 

здійснення науково-дослідницької роботи у сфері політичної науки. 

Мета практики формування у студентів навичок із пошуку наукової 

інформації, її аналізу та аналітичного опрацювання, розвиток дослідницької 

майстерності, практичних навичок застосування основних методологічних 

прийомів та методів в процесі підготовки наукового дослідження з політичних 

наук. 

Завдання практики: 

 ознайомлення зі статусом науковця у вищому навчальному закладі; 

 практичне оволодіння прийомами, методами та формами організації 

науково-дослідницької роботи у вищих навчальних закладах України; 

 набуття практичного досвіду проведення науково-дослідницької роботи з 

політичних наук та презентації її результатів; 

 ознайомлення з системами ведення наукового пошуку, формулювання 

гіпотез, аналізу та підготовки результатів наукового дослідження у сфері 

політичних наук викладачами вищих навчальних закладів. 
По закінченні практики студент повинен вміти: 

 визначати коло джерел, необхідних для здійснення ефективного 

дослідження визначеної наукової проблеми зі сфери політичної науки; 

 визначати основні ідеї сукупності джерел та здійснювати їх критичний 

аналіз; 

 формулювати мету та завдання наукового дослідження в сфері 

політичних наук та визначати адекватні методологічні підходи та методи, 

що забезпечать досягнення поставленої мети; 

 застосовувати найефективніші моделі організації власної науково-

дослідницької роботи; 

 прагнути до максимального використання сучасних методів наукового 

пошуку; 

 готувати різні форми результатів наукових досліджень – тези, наукову 

статтю, аналітичний звіт, реферативний огляд тощо; 

 оволодіти прийомами оцінки практичного значення наукових результатів; 

 визначати наукову новизну; 

 оволодіти методикою рецензування наукових досліджень. 


