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СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Розвиток суспільства, використання його потенціалу безпосередньо 

залежать від рівня управління соціальними процесами. Необхідність 

регулювання складних соціальних систем, насамперед відносин між великими 

соціальними групами (класами, народами, націями), надала процесові 

управління політичного характеру. 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 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 СПЕЦІАЛІСТА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Мета програми підготовки спеціаліста – 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 навчальних закладів 

різного рівня акредитації. 

До спеціаліста-політолога пред’являються наступні освітньо-

кваліфікаційні вимоги: 

А. Загальні вимоги 

Спеціаліст-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. 

Спеціаліст-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. 

Спеціаліст-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. 

Спеціаліст-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-ІІ рівнів акредитації. 

Спеціаліст політології призначений для практичної роботи в державних 

органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого і 

регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, 

викладацькій діяльності в навчальних закладах. 

Випускник, який отримав диплом спеціаліста політології, має право: 

 працювати фахівцем з гуманітарних і соціально-політичних питань в 

структурах державної влади, органах місцевого і регіонального 

самоврядування;  

 працювати в політичних партіях, громадських організаціях і рухах, 

асоціаціях, фондах тощо гуманітарного та соціально-політичного 

напрямку; 

 працювати радником, консультантом, помічником керівників 

підприємств, установ, організацій, у т.ч. міжнародних, з питань 

управління персоналом, організаційно-виховної роботи, підвищення 

кваліфікації спеціалістів і працівників; 

 працювати співробітником у відділах гуманітарного і соціально-

політичного напрямку редакцій засобів масової інформації; 

 працювати викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, 

навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації і викладати як безпосередньо 

політологію, так і дисципліни соціально-гуманітарного профілю. 

 



4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030104 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

№  

з/п 
Назва навчальної дисципліни К-сть годин 

К-сть 

кредитів 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки 

1.  Цивільний захист 36 1 

2.  Охорона праці в галузі 36 1 

1.2. Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки 

1.  Конституціоналізм:національний та 

зарубіжний досвід 

108 3 

2.  Політичні еліти посткомуністичних країн 108 3 

3.  виробнича: Педагогічна практика 216 6 

4.  виробнича: Професійно-орієнтована практика 216 6 

5.  виробнича: Переддипломна практика 252 7 

6.  Дипломна робота 360 10 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Цикл дисциплін вільного вибору ВНЗ 

2.1.1. Цикл навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки 

1.  Інтелектуальна власність 36 1 

2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентом 

2.2.1. Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки 

1.  Політична система сучасної України 126 3,5 

2.  Сучасні виборчі технології 126 3,5 

3.  Політична конфліктологія 108 3 

4.  Етнополітичні процеси в сучасному світі 108 3 

5.  Політична етика 108 3 

6.  Актуальні проблеми сучасного федералізму 108 3 

7.  Зовнішня політика країн Вишеграду 108 3 

 Всього 2160 60 

 



5. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПНІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03010401 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Цивільний захист 

Роль і місце цивільної оборони в державній системі безпеки й захисту 

населення. Організаційна структура і система цивільної оборони України. 

Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні. 

Надзвичайні ситуації мирного часу та характеристика осередків ураження. 

Основні поняття і визначення оцінки радіаційної, хімічної, інженерної та 

пожежної обстановки. Методика оцінки радіоактивної і хімічної обстановки 

при аваріях і катастрофах на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах та при 

застосуванні сучасних засобів ураження. Оцінка інженерної та пожежної 

обстановки. Використання комп’ютерної техніки для оцінки обстановки. 

Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю.  

Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 

Захисні споруди цивільної оборони. Засоби індивідуального захисту населення. 

Вимоги до знань та умінь 

Знати: 

 способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів, аварій, 

катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження; порядок 

роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного 

контролю, основи стійкості роботи галузей сільського і лісового 

господарства в надзвичайних ситуаціях.  

Уміти: 

 практично здійснювати заходи щодо захисту населення, учнів шкіл від 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового 

ураження, оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку; 

керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших 

невідкладних робіт у школах. 

Охорона праці в галузі 

Основні поняття у галузі охорони праці. Умови праці, шкідливі та 

небезпечні виробничі фактори, їх класифікація. Нещасні випадки на 

виробництві та професійні захворювання, їх класифікація та причини. Безпека 

праці. 

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Державне 

управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. 

Навчання з питань охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за 

охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві. Аналіз, прогнозування, профілактика 

травматизму та професійної захворюваності на виробництві. 

Вимоги до знань та умінь 

Знати: 



 основні поняття в галузі охорони праці,  законодавчі акти про охорону 

праці, порядок розслідування нещасних випадків на виробництвах,  

правила першої допомоги при отруєннях, основні методи профілактики 

отруєнь та професійних захворювань.  

Уміти: 

 організувати розслідування нещасного випадку на виробництві, оцінити 

відповідність санітарно-гігієнічних умов праці, провести інструктажі на 

робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів, надати 

долікарську допомогу при електричних ударах, оцінити 

пожежонебезпечність об’єкту.   

Конституціоналізм: національний та зарубіжний досвід 

Метою курсу є формування у студентів знань про поняття 

конституціоналізму та його складові елементи, розвиток теорії 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах, основні моделі судового 

контролю за дотриманням конституції, досвід державного розвитку 

зарубіжного конституціоналізму, насамперед високорозвинутих країн та 

найближче розташованих до України. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти 

здійснювати порівняльний аналіз конституційно-правового устрою України та 

зарубіжних держав; вирішувати практичні завдання. 

Політичні еліти посткомуністичних країн 

Мета курсу: дати студентам-спеціалістам знання  про конфлікт/консенсус 

нової та старої політичної еліти в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.; 

особливості циркуляції політичної еліти в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ 

ст.; особливості рекрутування політичної еліти в кінці 80-х – на початку 90-х 

років ХХ ст.; структуру політичної еліти 90-х років ХХ ст.; партійну еліту 90-х 

років ХХ ст.; особливості циркуляції політичної еліти в в другій половині 90-х 

років ХХ ст.; особливості рекрутування політичної еліти в другій половині 90-х 

років ХХ ст.; номенклатуру в структурі політичної еліти; функціональні 

особливості політичної еліти в посткомуністичних суспільствах. 

На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння 

аналізувати та порівнювати політичні еліти України, Молдови, Румунії, Чехії, 

Словаччини, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії, Угорщини, Росії, Грузії. 

Інтелектуальна власність 

Система інтелектуальної власності. Виникнення, становлення, розвиток 

поняття інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. 

Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. 

Законодавство України про інтелектуальну власність. Система органів 

управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в 

Україні. 



Захист права інтелектуальної власності. Пільги суб’єктів інтелектуальної 

власності при захисті їх прав. 

Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності. Всесвітні 

організації інтелектуальної власності. Міжнародна охорона інтелектуальної 

власності. 

Вимоги до знань та умінь 

Знати: 

•  основні положення національного та міжнародного законодавства з 

регулювання відносин в галузі промислової власності, авторських та суміжних 

прав; 

• основні положення підзаконних актів, що регулюють виявлення та охорону 

результатів творчості, які патентуються або реєструються в Україні і за 

кордоном; 

• процедуру захисту прав інтелектуальної власності в разі їх порушення. 

Уміти: 

• визначати алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, порід тварин);  

• визначати алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту (торговельних марок, фірмових найменувань, 

географічних зазначень);  

• визначати алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, комерційних 

таємниць, раціоналізаторських пропозицій); 

• визначати алгоритм правової охорони об’єктів промислової власності в 

іноземних державах; 

• визначати алгоритм правової охорони об’єктів авторського права;  

• оформляти первинні заявочні документи, знати національну патентно-

експертну процедуру; 

• складати і оформлювати договірні документи про передачу та ліцензування 

прав, що витікають з охоронних документів, у тому числі оцінити їх вартість.                                                      

Політична система сучасної України 

Мета курсу: вивчення сучасної політичної системи України в рамках 

теоретичних підходів і моделей, розроблених у політичній науці.  

Для оволодіння дисципліною вивчаються світоглядні засади сучасного 

українського суспільства, подається динаміка української політики та 

політичної системи у 80-90-х рр. ХХ ст., аналізуються пошуки оптимальних 

форм державного правління, устрою, типу політичного режиму.   

На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів навички 

аналізу сучасного стану розвитку суспільства опираючись на теоретично-

методологічні засади політичної науки. 

Сучасні виборчі технології 

Мета курсу: дати студентам знання про сучасні виборчі технології, 

насамперед вітчизняні й ті, що застосовуються у країнах СНД.  



Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до розробки виборчих 

технологій, аналізується  ефективність технологічних рішень, застосованих у 

попередніх виборчих кампаніях. 

На основі отриманих теоретичних знань у студентів виробляється уміння 

створювати нові елементи технологій, а також застосовувати вже відомі 

технології, адаптовані до сучасних виборчих кампаній. 

Політична конфліктологія 

Мета курсу: навчити студентів головним методам профілактики та 

розв’язання конфліктів, виховати у них творчий підхід до пошуку нових 

способів врегулювання різноманітних політичних, етнічних, релігійних та 

інших конфліктів. 

Для її досягнення необхідно: ознайомити їх з теоретичними надбаннями 

конфліктології, окреслити проблеми конфліктів у соціологічній та політичній 

думці, охарактеризувати поняття, функції, типи політичних конфліктів та 

основні методи їх врегулювання для досягнення консолідації суспільства. 

 На основі отриманих теоретичних і практичних знань з курсу виробити у 

студентів уміння ефективного виходу з конфліктних ситуацій. 

Етнополітичні процеси в сучасному світі 

Мета курсу: дати студентам систематизовані знання для кращого 

розуміння сучасних етнополітичних явищ. 

Для її досягнення вивчаються етнополітичні процеси, типологія 

етнополітичних явищ, факторів і суб’єктів етнополітичного життя. Вводяться в 

обіг нові поняття, категорії і терміни, які адекватніше інтерпретують 

етнополітичні феномени, реалії і проблеми. Особливий акцент робиться на 

вивченні етнополітичної ситуації в Україна та на пострадянському просторі. 

На основі отриманих теоретичних знань у студентів виробляються 

вміння аналізувати сучасні етнополітичні процеси в світі та навички 

порівняльного аналізу. 

Політична етика 

Мета курсу: дати студентам систематизовані знання з історії та теорії 

політичної етики як складової формування політичної культури населення. 

Для її досягнення вивчаються основні тексти праць провідних політичних 

мислителів античності, середньовіччя, нового та новітнього часу, студенти 

вчаться самостійно аналізувати та розуміти ключові поняття політичної етики. 

На основі отриманих теоретичних знань у студентів виробляються 

вміння працювати з першоджерелами з історії та теорії політичної етики, 

здатність творчо використовувати метод порівняльного аналізу. 


