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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

 

А. Рецензії спільноти ЗВО. Національної та галузевої академії наук  
 

1. Рецензія за підписом доктора політичних наук, професора, член-

кореспондента НАН України, завідувачки відділу теоретичних та прикладних 

проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф. Кураса НАН України Галини Іванівни Зеленько (рецензія додається).   
 

2. Рецензія за підписом доктора політичних наук, професора, декана 

факультету суспільних наук Ужгородського національного університету 

Юрія Олександровича Остапця (рецензія додається).   
 

3. Рецензія за підписом доктора політичних наук, професора, 

завідувача кафедри політології Львівського національного університету імені 

Івана Франка Анатолія Семеновича Романюка (рецензія додається).  
 

Б. Рецензії зовнішніх стейкхолдерів  
 

1. Рецензія за підписом голови Чернівецької обласної ради Бойка 

Олексія Сергійовича (рецензія додається).  
 

2. Рецензія за підписом Директора Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації, кандидата політичних наук 

Вікторії  Русланівни Гатрич (рецензія додається).  
 

3. Рецензія за підписом Начальника управління комунікацій, зовнішніх 

зв’язків та електронного урядування Чернівецької міської ради, кандидата 

політичних наук Катеринчука Павла  Миколайовича (рецензія додається).  

 

4. Рецензія за підписом Голови Вижницької районної державної 

адміністрації  Чорнея  Михайла  Васильовича  (рецензія додається).  
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проєктної 

групи  
 

Найменуванн

я посади,  
місце роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач,  
рік  закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту  

Науковий 

ступінь,  
шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогічно

ї та/або 

наукової 

роботи  
 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів)  
 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі)  
 

Керівник 

проєктної 

групи  

      

Бурдяк 
Віра 
Іванівна 

Професор 

кафедри 

політології та 

державного 

управління 

Чернівецький 

державний 

університет, 1969 

р.,  історик, 

викладач історії та 

суспільствознавств

а 
Диплом  
Ш №335789 
14.06.1969 р. 
 
Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1997 р., 

Доктор 

політичних наук, 

23.00.02 – 

політичні 

інститути та 

процеси, диплом 
ДД №004083, 

09.02.2005, 
протокол №11-

11/1. 
Тема дисертації: 

«Політичні 

трансформаційні 

процеси в Болгарії 

у 

посткомуністични

45 рр. Основні напрями наукової 

діяльності – фундаментальні і 

прикладні дослідження 

політичних інститутів і процесів в 

демократичних державах; сучасні 

міжнародні відносини; інтеграція з 

ЄС; трансформаційні зміни в ЦСЄ; 

транскордонна співпраця, 

політична культура; розвиток 

громадянського суспільства, 

методологія політичних 

досліджень. Автор понад 400 

наукових праць: 9 монографій, 11 

навчальних посібників, статей. 

Серед останніх публікацій: 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра політології. 

20.03-27.04.2015. 

«Політичні інститути та 

процеси».  Довідка про 

проходження  

стажування. 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра 

політичних наук, 28 
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правознавство, 

юрист. 

Правознавство, 

державно-правова 

спеціалізація 
 
Диплом з 

відзнакою ЛЗ № 

001231 
30.06.1997 р. 

й період». 
 
Професор 

кафедри 

політології та 

державного 

управління, 

атестат 
12ПР №004424 від 

19.10.2006, 
протокол №4/13-

П. 
(052 – політологія) 

Європейський Союз : вчора, 

сьогодні, завтра = Die Europaäische 

Union : gestern, heute, morgen: 

навч. посібник / уклад.: Ю. Макар, 

В. Бурдяк, В. Макар, В. Семенко. 

Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича, 2020. 400 с. 
Бурдяк В.І. Міжнародне 

співробітництво Болгарії та 

Румунії з ЄС // Стратегічне 

партнерство в міжнародних 

відносинах. Монографія. Інститут 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка. К.: Вадекс, 

2018. С. 415-442. 

 http://www.iir.edu.ua/education/ 

international _information/ 

department_ ii/publications 
Burdiak Vira. Characteristics of 

Reforming the Institutions of Power 

in Ukraine in the Transition to 

Democracy // Political Preferences. 

2018, vol. 21: 5-16.  
Burdіak V. Conflict in Eastern 

Ukraine and its Psychological 

Peculiarities // «Ante Portas – Studia 

nad Bezpieczeństwem» 2018, Nr 

2(11), P. 333-343. 
Бурдяк В. Успіхи Румунії на 

шляху європейської інтеграції // 

Історико-політичні проблеми 

сучасного світу: Збірник наукових 

статей. Чернівці: ЧНУ, 2018. Т. 37-

38. С. 273-281.  

жовтня 2020 р. – 8 

грудня 2020 р. (Наказ 

№ 333 від 02.11.2020 

р.). Тема стажування: 

Вивчення нових 

технологій викладання 

курсів «Методологічні 

основи політичної 

науки», «Теорії 

політичного розвитку, 

«Прикладні аспекти 

сучасного 

біхевіоралізму». 

Довідка №299 від 

16.12.2020 р.  
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Burdiak Vira. Cooperation 

between the state and civil society in 

providing volunteer support for the 

ATO soldiers in the East of Ukraine 

// Studium Europy Środkowej i 

Wschodniej. Kutno, 2018. № 9. S. 

112-124.  
V.Burdiak. Economic Security 

Management of Ukraine in 

Conditions of European Integration// 

Montenegrin Journal of Ekonomics. 

2019,Vol. 15, № 3, P. 137-153 (у 

співавторстві) (Scopus). 
V.Burdiak. Statistical Data 

Analysis of Socio-Economic and 

Demographic Losses of Labor 

Resources in Ukraine // Montenegrin 

Journal of Economics, 2020. Vol. 16, 

No. 2, 179-192 (Scopus). 
V.Burdіyak. The constitutional 

basis for the separation of powers in 

Ukraine // “Codrul Cosminului”, 

2020, Vol. 26, No. 1, p. 143-168. (у 

співавторстві). URL: http://www. 

atlas.usv.ro/www/codru_net/CC 

26/1/pdf/separation.pdf (Scopus). 
Бурдяк В. Тенденції 

авторитаризму і популізму в 

діяльності політичних лідерів та 

партій Болгарії  // Історико-

політичні проблеми сучасного 

світу: Збірник наукових 

статей.  Чернівці: ЧНУ, 2020. Т. 

42. С. 136-147. Index Copernicus 

Value.  
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Віра Бурдяк. Участь міжнародних 

організацій та національних 

держав у вирішенні міграційної 

кризи сучасності // Медіафорум: 

аналітика, прогнози, 

інформаційний  менеджмент :зб. 

наук. праць. Чернівці :ЧНУ, 2020. 

Том 8. С. 13-31. 
V. Burdiak. The Global Compact 

for Safe, Orderly and Regular 

Migration and Regional 

Implementation Practices // 

Bialystok Legal Studies/ 

Białostockie Studia Prawnicze. 2021. 

Vol. 26. Nr 1. P. 49-62.  URL: 

http://bsp.uwb.edu.pl/wp-

content/uploads/ 2021/03/ Book-

1.pdf 

Науковий консультант 

захищеної докторської дисертації і 

науковий керівник 14-и захищених 

кандидатських дисертацій з 

політичних наук. Здійснюю 

керівництво ще трьома 

аспірантами. 
Підготувала низку призерів 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

політології:  

М. Герман  (2013 р., І місце),  

А. Репецька (2016 р., ІІ місце), 

Д. Царенко (2017 р., ІІ місце), 

О. Мацьопа (2017 р., ІІ місце). 
Член експертної комісії МОН 
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по захисту дисертацій з філософії, 

політології, соціології (2010 – 2019 

рр.). 
Член Спеціалізованої  вченої 

ради Д 76.051.03 у Чернівецькому 

національному університеті імені 

Юрія Федьковича.  
Головний редактор збірника 

наукових праць. «Медіафорум: 

аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент»: 

ЧНУ, 2019. Т.7;  2020, Т.8. URL: 

https://journals.chnu.edu.ua/index.ph

p/ mediaforum 
Член редколегії наукового 

збірника:  Studium Europy 

Środkowej i Wschodniej. Kutno: 

Wyd-wo Wyższej Szkoly 

Gospodarki Krajowej w Kutnie, 

Polska.  URL: 

http://jcee.wsgk.com.pl/?page_id 

=56 
Підготовлено 25 тез та статей у 

співавторстві зі студентами чи під 

моїм науковим керівництвом. 

Члени 

проєктної 

групи  

      

Круглашов 

Анатолій 

Миколайови

ч 

Професор, 
завідувач 

кафедри 

політології та 

державного 

Чернівецький 

державний 

університет, 1988, 

Історик. Викладач 

історії та 

Доктор 

політичних наук, 

23.00.01 – теорія 

та історія 

політичної думки, 

33 р., 5 м. Основними напрямами наукової 

діяльності є фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження з 

історії політичної думки, теорії 

політичної науки, 

Викладацьке 

стажування за 

програмою академічної 

мобільності  ЕРАЗМУС

+ , Університет Орадя, 

http://jcee.wsgk.com.pl/?page_id
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управління, 
Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

суспільствознавств

а 
Диплом з 

відзнакою 
ИВ-І № 210661, 

виданий 18 червня 

1988 р, 

реєстраційний № 

2. 

диплом ДД 

№002362 

(протокол №5-

11/6 від 

12.06.2002). 
 
Тема дисертації: 
«Політичні ідеї 

Михайла 

Драгоманова» 
Професор 

кафедри 

політології та 

соціології, атестат 

ПР № 002945 від 

17.02.2005 

(протокол №1/17-

П) 

етнонаціональних процесів, 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції, політичної 

регіоналістики, розвитку 

громадянського суспільства та 

виборчих процесів. Відповідно,  за 

ними опубліковано понад 200 

наукових робіт: 1 одноосібна та 9 

колективних монографій, 2 

навчальних посібники, близько 

200 наукових статей, зокрема: 
 Круглашов А. А. Досвід 

політичних трансформацій в 

Україні: від рефлексів мімікрії до 

імперативу системної європеїзації 

// Sprawy miedzynarodowe, 2018, n 

1, p. 209 – 224. 
Kruglashov A. Turbulent 

Neighborhood: Ukraine and the EU 

Relations under on going pressure, 

in: European security and stability in 

a complex global order – the case of 

Neighborhood policy / Edited by 

Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, 

Malgorzata Dziembata, Anna 

Maslon-Oracz, Agneszka Klos, 

Warsaw, 2017, p. 116 – 128. 
Круглашов А., Недокус І., 

Ротар Н., Ярмистий М. Історія 

ідей і концепцій державної влади 

та публічного управління в 

Україні: Енциклопедичний 

довідник. Чернівці : Букрек, 2016. 

272 с. 
Kruglashov A. Ukraine. In: 

Румунія, 
22.05.2019 – 31.05.2019 

р. 
Лист підтвердження, № 

346 від 
21.05.2019 
 
Університет Альберти 
(м. Едмонтон, 
Канада) 
Дослідницький проект 

на тему 

«Децентралізація в 

Україні: прориваючись 

через навʼязану 

Кремлем федералізацію 

та неефективний 

централізм»  
Наказ №89 від 

25.02.2019 
 
Онлайн курс 

«Проблемне навчання» 

(м. Маастрихт, 

Нідерланди), 

сертифікат  від 

23.01.2015 р. 
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Regionalisation trends in European 

countries, 2007 – 2015 / A Study by 

Members of the Group of 

Independent Experts of the European 

Chapter of Local Self-government / 

Editor Prof. Francesco Merloni. 

Congress of Local and Regional 

Authorities of the Council of Europe. 

Strasbourg, 2016. P. 214 – 219.  
Круглашов А. Діяльність 

органів влади Чернівецької 

області в незалежній Україні // 

Історія розвитку органів влади на 

території Чернівецької області: 

Монографія. Під заг. ред. О. 

Добржанського, А. Круглашова та 

М. Ярмистого. Чернівці : Букрек, 

2014. С. 670 – 736.  
Kruglashov A. Interethnic 

Relations Stability on the Ukraine-

Romania Border: A Case Study of 

the Chernivtsi Region  // Ethnicity 

and Intercultural Dialogue at the 

European Union Eastern Border / Ed. 

By Mircea Brie, Ioan Horga and 

Sorin Sipos. Cambridge Scholars 

Publishing, 2013. p. 296 – 320.  
Kruglashov A. Regional 

Dynamics in Central and Eastern 

Europe: New Approaches to 

Decentralization. Edited by 

Francesco Palermo and Sara Parolari, 

Boston /Leiden, Brill, 2013, p. 7 – 

34.  
Kruglashov A. Ukrainian Political 
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Science: From Quantity to Quality, 

in: Rainer Eisfeld and Leslie Pal 

(eds) ‘Political Science in Central-

East Europe, Diversity and 

Convergence», Verlag Barbara 

Budrich, 2010, p.281-304. 
Kruglashov A. Interethnic 

Relations Stability on the Ukraine-

Romania Border: A Case Study of 

the Chernivtsi Region  // Ethnicity 

and Intercultural Dialogue at the 

European Union Eastern Border / Ed. 

By Mircea Brie, Ioan Horga and 

Sorin Sipos. Сambridge Scholars 

Publishing, 2013. Р. 296 – 320. 
Круглашов А.М., Астапенко 

Т.С., Руссу В.В. Європейська 

інтеграція на порозі нового 

тисячоліття: Довідник. Чернівці, 

2011. Ч.2. 207 с.; 

Довідник міжетнічної 

толерантності / За ред. проф. 

Круглашова А.М. Чернівці: 

Букрек, 2011. С. 5 – 9, 173 – 180. 
Науковий консультант 3-х 

захищених докторських 

дисертацій з політичних наук і 

науковий керівник 18 захищених 

кандидатських дисертацій з 

політичних наук. Наразі здійснює 

керівництво ще двома 

аспірантами. 
Підготував низку призерів 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських науковихробіт:  
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Ірина Петрова (2002 р., І місце); 

Ксенія Мілецька (2011 р., І місце); 

Омелян Тарнавський (2014 р., ІІ 

місце). Ганна Бурдяк (2017 р., І 

місце), Вікторія Мазур (2018 р., ІІІ 

місце), Василь Бурега (2020 р., І 

місце).  
Член науково-методичної комісії 

з вищої освіти МОН з політології 

(2015 – 2019 рр.). 
Заступник голови 

Спеціалізованої вченої ради Д 

76.051.03 у Чернівецькому 

національному університеті імені 

Юрія Федьковича; член 

Спеціалізованої вченої ради Д 

26.181.01 в Інституті політичних і 

етнонаціональних досліджень 

імені І.Ф. Кураса НАН України. 
Участь у проектах та грантах:  
2019 р. – грант на дослідницький 

проект «Децентралізація в 

Україні: прориваючись крізь 

нав’язувану Кремлем 

федералізацію та неефективний 

централізм», Канадський Інститут 

українських студій, Університет 

Альберти, Едмонтон, Канада;  

2018–2021 – учасник проекту 

Жана Моне «Посилюючи 

місцевий економічний зріст в 

прикордонних регіонах у процесі 

європейської інтеграції: кращі 

практики країн Східного 

партнерства» № 599948-EPP-1-
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2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA;  

2018–2019 рр. – керівник 

регіонального дослідницького 

проекту «Громадська підтримка 

інтеграції України до НАТО», на 

замовлення Чернівецької ОДА;  

2016–2018 рр. – учасник проекту 

Жана Моне 564725-EPP-1-2015-1-

MD-EPPJMO-SUPPA 

«Поглиблення порозуміння, 

інформування та комунікації ЄС в 

Східному партнерстві»;  

2014–2018 рр. – місцевий 

координатор TEMPUS INOTLES 

проекту  «Інновації у вивченні та 

викладанні Європейських студій;  

2013–2015 рр. – керівник 

проекту «Формування 

регіональних і національних 

механізмів етнополітики в 

Україні», на замовлення МОН 

України. 
Ротар 
Наталія 

Юріївна 
 

Професор 

кафедри 

політології та 

державного 

управління 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1992 р., 

спеціальність 

«історія», 

кваліфікація 

«історик, викладач 

історії» 

Доктор 

політичних наук, 

23.00.02 – 

політичні 

інститути та 

процеси, диплом 

ДД №006365, 

17.01.2008, 

протокол №12-

06/1. 

Тема дисертації: 

«Участь громадян 

25 р. 3 м. Основні напрями наукової 

діяльності – фундаментальні  та 

прикладні наукові дослідження з 

теорії політичної науки, зокрема 

еволюції методології дослідження 

політичної участі, політичної 

культури, політичних 

ідентичностей та регіональної 

політики у її інституціональному 

вимірі; європейської інтеграції; 

ціннісного виміру етнополітичних 

процесів в умовах глобалізації; 

політичної регіоналістики; 

Представництво 

Фонду Ганса Зайделя у 

муніципії Белці 

(Республіка Молдова), 

муніципіях Ясси, 

Сучава, м. Гура 

Гуморулуй (Румунія) 

Наказ № 618 
Від 29.08. 2018 р. 
Тема стажування: 

«Ефективна 

комунікація органів 
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України у 

циклічних 

політичних 

процесах 

трансформаційног

о періоду» 

 
Професор 

кафедри 

політології та 

державного 

управління, 

атестат 12ПР 

№006568 від 

20.01.2011, 

протокол №1/38-

П. 
(052 – політологія) 

символічного та комунікативного 

супроводу політичного процесу; 

співвідношення механізмів та 

інструментів політичної участі, 

масової політики та емпауерменту 

за якими опубліковано понад 300 

наукових праць: 17 монографій, 10 

навчальних посібників, 150 

наукових статей, зокрема: 
Ротар Н. Інтеграційні 

перспективи України в контексті 

російської агресії в Криму та на 

Донбасі: аналіз підходів 

парламентських політичних сил: 

монографія. К. ІПіЕНД ім. І.Ф. 

Кураса НАН України, 2018. 328 

с.  (у співавторстві) 
Ротар Н. Регіональні політичні 

режими в Україні: підстави 

формування, специфіка 

функціонування, особливості 

трансформації. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. 

Кураса НАН України, 2018. 248 с. 

(у співавторстві) 
Ротар Н. Політичні ідентичності 

в сучасній Україні: міська громада 

Чернівців. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. 

Кураса НАН України, 2016. 344 с.  
Політична наука в Україні. 1991-

2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: 

західні тренди розвитку й 

українська специфіка / НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. 

досліджень ім. І.Ф. Кураса К.: 

Парлам. вид-во, 2016. 656 с. (у 

публічного управління 

та інститутів 

громадянського 

суспільства: механізми, 

кращі практики та 

досвід» 
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співавторстві) 
Rotar N. Wymiar bezpeczenstwa 

w dyskursie o europejskiej 

tozsamosci Ukrainy // Wschód 

Europy. Studia humanistyczno-

społeczne. 2017. No 2. S. 81–102. 

Науковий керівник 6 захищених 

кандидатських дисертацій з 

політичних наук. Наразі здійснює 

консультування підготовкою 

однієї докторської та керівництво 

трьома кандидатськими 

дисертаціями. 
Підготувала одного призера 

міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт 

(Польща, Цікул І., 2004 р.) 

чотирьох призерів 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

політології: Кузуб Г. (2014 р., І 

місце); Карпо К. (2018 р., І місце), 

Назарко Л. (2019 р., І місце), 

Стьопкін А. (2020, 1 місце). 
Член Спеціалізованої вченої 

ради Д 76.051.03 у Чернівецькому 

національному університеті імені 

Юрія Федьковича. 
Член науково-методичної 

комісій з вищої освіти МОН з 

політології (з 2019 р.). 
Участь у проектах та грантах:  

2018–2019 рр. – регіональний 

дослідницький проект 
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«Громадська підтримка інтеграції 

України до НАТО» (на замовлення 

Чернівецької ОДА);  

2017–2018 рр. – «Ефективна 

комунікація органів публічного 

управління та інститутів 

громадянського суспільства: 

механізми, кращі практики та 

досвід імплементації» (Фонд 

Ганса Зайделя, Німеччина);  

2014–2018 рр. – The Innovating 

Teaching and Learning of European 

Studies project (TEMPUS);   

2013–2015 рр. – «Формування 

регіональних і національних 

механізмів етнополітики в 

Україні» (на замовлення МОН 

України);  

2011–2014 рр. – «Наближуючись 

до всеохоплюючих знань про 

Європейську інтеграцію» (фонд 

Жана Моне);  

2010–2011 рр. – «Толерантна 

Буковина» (Міжнародний фонд 

«Відродження»). 
Юрійчук 
Євгенія 

Петрівна 

професор 
кафедри 

політології та 

державного 

управління. 
Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Чернівецький 

державний 

університет, 

1984 р., історія, 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавств

а 
Диплом з 

відзнакою  

Доктор 

політичних наук, 

спеціальність 

23.00.04 – 

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

35 років,  
9 місяців 

Автор понад 160 науково-

методичних праць:  
1 одноосібна монографія, 

1 монографія в співавторстві, 

7 розділів в колективних 

монографіях, 2 навчальних 

посібники, статті у наукових 

словниках, понад 70 наукових 

статей.  
Керівник 1 захищеної  

Березень-квітень 

2018 р. 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки (м. Луцьк), 

кафедра політології та 

державного управління 
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ИВ-І № 210518 від 
18.06.1984 
 
Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1997 р., 

правознавство, 

юрист. 
Правознавство, 

державно-правова 

спеціалізація, 
Диплом з 

відзнакою  
ЛЗ № 001219 від 
30.06.1997 
 

розвитку,   

диплом ДД 

№ 001986 від 

25.04.2013.  

Тема дисертації: 

«Роль 

міжнародних 

організацій в 

електоральній і 

референдній 

легітимації влади 

на 

пострадянському 

просторі». 

 
Доцент кафедри 

політології та 

соціології, атестат 

ДЦ № 003064 

від  8.10.2001, 

протокол № 4/ 56-

Д. 

(052 – політологія) 

 

кандидатської дисертації з 

політичних наук. 
Здійснює наукове керівництво 1 

кандидатської дисертації аспіранта 

кафедри, а також керує науковою 

роботою студентів. 
  Член Спеціалізованої  вченої 

ради Д 76.051.03 у Чернівецькому 

національному університеті імені 

Юрія Федьковича. 
Член редакційної колегії 

іноземного рецензованого 

наукового видання (Oriens Aliter. 

Journal for Culture and History of 

the Central and Eastern Europe 

Institute of East European Studies, 

Faculty of Arts, Charles University 

in Prague); член редколегії 

наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань 

України (Історико-політичні 

проблеми сучасного світу: Збірник 

наукових статей. Чернівці.)  
Працювала в складі журі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

політології 2017, 2018, 2019, 

2020 рр. 
Брала участь у проекті 

«Проблеми євроатлантичної 

інтеграції та європейської безпеки: 

науково-методичне забезпечення 

впровадження у шкільну освіту» 

(за підтримки МОН України, 

2008 р.). 

Наказ № 153-від 

12.03.2018 р. 

Тема стажування: 

«Інноваційні  технології 

в організації 

навчального процесу та 

методика викладання 

соціально-політичних, 

правових дисциплін». 
Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування) № 37/В 
Наказ № 36-К/В від 

15.03.2018 р. 
  

Березень-квітень 

2021 р. Центр Східної 

Європи Університету 

Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні 

(CENTRUM EUROPY 

WSCHODNIEJ 

UNIWERSYTETU 

MARII CURIE-

SKŁODOWSKIEJ W 

LUBLINIE) 

 
Тема стажування: 
«Підвищення 

ефективності 

професійноїдіяльності 

та формування нових 

компетенцій у 
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Основні напрями наукової 

діяльності: фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження 

виборчих систем держав світу, 

виборчих та референдних процесів 

в Україні та державах світу, 

функціонування електоральних 

інститутів; легітимності, 

легітимізації та легітимації 

політичної влади, політичного 

контролю, міжнародно-правових 

засад європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

проблем міжнародних відносин та 

міжнародної безпеки; політичної 

історіїУкраїни. 
Основні публікації: 

Юрійчук Є. Становлення 

радянської влади в Україні: 

історико-правові аспекти (1917-

1922 рр.). навч. посібн. Київ :Ін-т  

сучасних методів освіти 

Міністерства освіти України, 1998. 

150 с. 
Юрійчук Є.П. Електоральна та 

референдна легітимація влади на 

пострадянському просторі: 

зовнішньо політичні аспекти : 

монографія. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2012. 

480 c. 
Yuriychuk Ye. The role of the 

Venice Comission in foreign 

electoral and referendum 

legitimation of power in Azerbaijan 

психолого- 

Любліні (CENTRUM 

EUROPY 

WSCHODNIEJ 

UNIWERSYTETU 

MARII CURIE-

SKŁODOWSKIEJ W 

LUBLINIE) 

 
Тема стажування: 
«Підвищення 

ефективності 

професійної діяльності 

та формування нових 

компетенцій у 

психолого-педагогічній, 

науково-дослідній, 

організаційно-

управлінській 

діяльності викладача в 

умовах пандемії Covid-

19». 
Наказ № 59-від, 

26.02.2021 р. 
Сертифікат. 
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(1995-2010) // Ukraina 

Dyplomatychna (Diplomatik 

Ukraine). Scientific Yearbook. 2013. 

P. 956-969. 
Юрійчук Є. П. Особливості 

зовнішньополітичної легітимації 

референдуму в Автономній 

республіці Крим 16 березня 

2014 р. // Міжнародні відносини. 

Серія «Політичні науки». 2015. 

№ 5 URL: http:// journals.iir.kiev.ua/ 

index.php/pol_n/issue/view/134. 
Yuriychuk Y. Media information 

space of Bukovyna region in 

Ukraine: conflicting vs tolerance 

(2014-2017) // Na pograniczach. 

Refleksje o społeczeństwie і 

kulturze: Monografia. Seria: Na 

Pograniczach Kultur i Narodów. 

Tom VII. Red. naukova: Piotr 

Frączek, Jolanta Katoarzyna 

Ksrolczuk. Sanok: Państwowa 

Wiższa Szkoła Zawodowa im. Jana 

Grodka w Sanoku, 2016. S. 297-317. 

ISBN 978-83-61802-33-4.  
Yuriychuk Y. Information Space 

of „New bordering areas” in Ukraine 

// Na pograniczach. Kultura – 

Literatura – Media : Monografia. 

Seria: Na pograniczach kultur i 

narodów. Tom VIII. Red. naukova: 

Anna Chudzik, Robert Lipelt. – 

Sanok : Państwowa Wiższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w 

Sanoku, 2017. S. 159-173. 
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ISBN 978-83-61802-27-3. 
Юрійчук Є. Зовнішньополітичні 

аспекти референдних процесів у 

державах Балтії // Вісник ОНУ 

ім. І. І. Мечникова. Соціологія і 

політичні науки. 2017. Т. 22. Вип.2 

(29). С. 193-202. ISSN 2304-1439. 
Юрійчук Є. Відновлення 

суверенітету в державах Балтії: 

праксеологічний вимір // Roznik 

Chełmski. Tom 21. Chełm : Alf-

Graf, 2017. C. 223-236. ISSN 1425-

6665. 
Yuriychuk Y. Integration 

movement at the border: Moldova – 

Romania vs Russia? // Na 

pograniczach. Refleksje o 

społeczeństwie і kulturze : 

Monografia. Seria: Na Pograniczach 

Kultur i Narodów. Tom IX. Red. 

naukova: Piotr Frączek, Jolanta 

KatoarzynaKsrolczuk. Sanok : 

Państwowa Wiższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w 

Sanoku, 2018. S. 297-317. 

ISBN 978-83-61802-33-4; ISSN 

2451-2982. 
Yuriychuk Y. Prokhorov M. The 

role of new media in the social 

adaptation of the Ukrainian youth in 

Poland // Education, social values 

and European integration / Ed. by 

Gabriela Goudenhooft and Ioan 

Horga. Debrecen University Press, 

2017. P. 221-235. ISBN 978-963-
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473-977-7.  
Yuriychuk Ye. Transformation of 

Communication of the US Young 

Russian Diaspora in Information 

Warfare // Transformations in 

contemporary society: humanitarian 

aspects. Monograph. Opole : The 

Academy of Management and 

Administration in Opole, 2017. 

P. 52-57. ISBN 978-83-62683-99-4. 
Yuriychuk Y. Media information 

space of Bukovyna region in 

Ukraine: conflicting vs tolerance 

(2014-2017) // Na pograniczach. 

Refleksje o społeczeństwie і 

kulturze : Monografia. Seria: Na 

Pograniczach Kultur i Narodów. 

Tom IX. Red. naukova: Piotr 

Frączek, Jolanta 

KatoarzynaKsrolczuk. – Sanok : 

Państwowa Wiższa Szkoła 

Zawodowa im. JanaGrodka w 

Sanoku, 2018. S. 297-317. 

ISBN 978-83-61802-33-4; ISSN 

2451-2982. 
Цікул Ірина 

Василівна 
Доцент 

кафедри 

політології та 

державного 

управління. 
Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних  

відносин 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2004 р., 

спеціальність 

«Політологія», 

кваліфікація 

політолог, 

викладач 

Кандидат 

політичних наук, 

спеціальність 

23.00.02 – 

політичні 

інститути та 

процеси. 

Тема дисертації: 

«Гендерні аспекти 

15 років, 
5 місяців 

Автор понад 60 наукових праць, 

опублікованих у закордонних та 

вітчизняних наукових виданнях. В  

т. ч. 2 навчальних посібники.  
Сфера наукових інтересів – 

особливості становлення та 

розвитку інституту 

парламентаризму, PR-стратегії 

політичних акторів, комунікативні 

стратегії суб’єктів політики, 

«Сталий розвиток 

2020» Інститут 

Міжнародної 

Академічної та 

Наукової Співпраці 

(ІМАНС) спільно з 

польською освітньою 

фундацією ADD у м. 

Байя-Доміція, Італія   
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суспільно-

політичних 

дисциплін, 
диплом  
РН № 25484849  
від 30.06.2004 р. 
 

формування 

паритетної 

демократії в 

Україні», диплом 

ДК № 058190 від 

10.02.2010 р. 

проблеми комунікативної 

взаємодії органів влади та 

інститутів громадянського 

суспільства, дослідження проблем 

та перспектив розвитку паритетної 

демократії в Україні. 
Учасник низки вітчизняних та 

зарубіжних наукових 

конференцій. Член оргкомітету 

наукових заходів, що проводяться 

за ініціативи кафедри, факультету 

та універститету. 
Член редакційної колегії 

збірника наукових праць 

«Політологічні та соціологічні 

студії». 
Член ред. колегії, відповід. 

секретар щорічного  зб. «Розвиток 

політичної науки: європейські 

практики та національні 

перспективи : матеріали Міжнар. 

науково-практичної конференції» 
Здійснює керівництво науковою 

діяльністю студентів. 
Основні  публікації: 
Цікул І. Особливості поширення 

етнічних стереотипів в умовах 

культурного розмаїття 

Чернівецької області // Історико-

політичні проблеми сучасного 

світу. Збірник наукових статей. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 

2015. Т. 31-32.  С. 193 – 198; 
Цікул І. Принципи 

демократизації парламентського 

(24.07- 01.08.2016)  
(Наказ: №564 
Від 22.07.2016) 
Сертифікат 
Литовський університет 

педагогічних наук 
м. Вільнюс 
(Литва) 
08.01-03.02.2018 рр. 
(Наказ: № 9  
Від 05.01.2018) 
Сертифікат 
 
«Ефективна 

комунікація органів 

публічного управління 

та інститутів 

громадянського 

суспільства: механізми, 

кращі практики та 

досвід імплементації», 

(Представництво 

Фонду Ганса Зайделя, 

Республіка Молдова, 

Румунія). 
(Наказ: № 618 
Від 29.08.2018 рр.) 
Сертифікат 
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дискурсу в Україні / Розвиток 

політичної науки: європейські 

практики та національні 

перспективи: Матеріали V 

Міжнар. наук.-практ. конф. студ. 

та аспір.:Чернівці, 7 березня 2015. 

Чернівці: Букрек, 2015. С.182-185; 
Цікул І. Парламентський 

дискурс як модель дискомунікації 

у політичному просторі України // 

Комунікація і дискомунікація в 

умовах розвитку сучасного 

інформаційного суспільства :зб. 

наук. праць за матеріалами 

Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 

2015 р., м. Чернівці / відп. ред. В. 

П. Фісанов. Чернівці : ЧНУ, 2015. 

С.135-139; 
Цікул І. Гендерні стереотипи у 

дискурсі публічного 

адміністрування // Сучасні аспекти 

публічного управління в 

Чернівецькій області. Інформац.-

аналітичний збірник. Чернівці : 

Букрек, 2016. С. 63–70; 
Цікул І. Парламентський 

дискурс в структурі політико-

комунікаційних процесів. URL: 

http://www.imans.eu/ wp-

content/uploads/2016/08/ac8b5794 

31 4dfaaf13c626d262957a9b1.pdf; 
Цікул І. Динаміка формування 

парадигмального простору 

тероризму в сучасній політичній 

науці // Протидія терористичній 

http://www.imans.eu/
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діяльності: міжнародний досвід і 

його актуальність для України: 

матеріали міжнар. науково-

практичної конференції (30 

вересня 2016 року). К. : 

Національна академія 

прокуратури, 2016. С. 359 – 362; 
Цікул І. Інститут депутатської 

ініціативи в Регламенті 

Чернівецької міської ради  // 

Розвиток політичної науки: 

європейські практики та 

національні перспективи: 

Матеріали VІ Міжнар. наук. конф., 

Чернівці, 7-8 квітня 2016 р. 

Чернівці: Букрек, 2016. С. 133-135; 
Круглашов А., Цикул И. 

Оценки концепции «Русский 

мир»  в национальном 

информационном пространстве 

Украины (Evaluation of the 

‘Russkyi mir’ concept in the 

Ukrainian media space) // Выклікі 

«рускага свету» і Беларусь. Запісы 

таварыства аматароу беларускай 

гісторыі імя Вацлава 

Ластоускага.  Рыга: Інстытут 

беларуская гісторыі і культуры, 

2016. Выпуск 6. С. 26 – 36; 
Цікул І. Комунікативні стратегії 

депутатів місцевих рад // 

Комунікаційні практики у 

сучасному політичному дискурсі 

:зб. наук. праць за матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. 20 травня 2016 
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р., Чернівці / відп. ред. 

В.П. Фісанов. ЧНУ, 2016. С. 67-71; 
Цікул І. Гендерна ідентичність 

як предмет комунікативної  

політики // Історико-політичні 

проблеми сучасного світу: Збірник 

наукових статей. Чернівці : ЧНУ, 

2016. Т. 33-34. С. 386-392; 
Цікул І. Особливості 

формування політичного порядку 

денного в органах місцевого 

самоврядування // Розвиток 

політичної науки: європейські 

практики та національні 

перспективи: Матеріали VІІ 

Міжнар. наук. конф. ,Чернівці, 10 

квітня 2017 р. Чернівці : Букрек, 

2017. С. 105-108; 
Цікул І. Комунікативні стратегії 

регіональних політичних акторів: 

особливості та принципи 

реалізації // Політичні процеси 

сучасності: глобальний та регіон. 

виміри. Зб. матер. Всеукр. наук-

практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 

12-13 жовтня 2017 р.). Івано-

Франківськ, 2017.  С. 99-100; 
Цікул І. Комунікативна 

взаємодія органів публічного 

управління та інститутів 

громадянського суспільства: 

форми, методи, принципи, моделі, 

механізми та напрями // 

Ефективна комунікація органів 

публічного управління та інст-тів 
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громадянського сусп.-ва: механ., 

кращі практики та досвід 

імплементації : інформаційний 

збірник / уклад. Ярмистий М. В., 

Грищенко А. В. Чернівці : 

«Букрек», 2018. С. 29-43; 
Цікул І. Діалог як форма 

політичної комунікації // Розвиток 

політичної науки: європейські 

практики та національні 

перспективи: матер. VIII Міжнар. 

наук.-практ. конф. Чернівці, 17.04 

2018 р. Чернівці : Букрек, 2018. С. 

142-145; 
Цікул І.  Оптимізація 

комунікативної політики органів 

місцевого самоврядування (на 

прикладі Чернівецької міської 

ради) // Влада та управління. 

Збірник наукових праць.  Вип. 

5.  Чернівці :Букрек, 2018. С. 251-

263; 
Цікул І. Стратегії взаємодії 

інститутів громадянського 

суспільства з органами місцевого 

самоврядування // Розвиток 

політичної науки: європейські 

практики та національні 

перспективи: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. Чернівці, 14 

травня 2019 року. Чернівці: ЧНУ, 

2019. С.88-91. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Менеджмент політичної 

діяльності» зі спеціальності 052 «Політологія» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

Факультет історії, політології та міжнародних 

відносин   

Кафедра  політології та державного  управління  
Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 

Магістр політології  
 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Менеджмент політичної діяльності 

Management of Political Activity 
 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін  навчання – 1,4 місяці 

 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат Міністерство освіти і науки України 

Акредитаційна комісія від 24 листопада 2014 р., 

протокол № 113 (Наказ МОН України від 05.12.2014 № 

3090-л)  
 

Цикл /рівень 

програми 
НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий  цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень  

Передумови Наявність ступеня «бакалавра» (для інших 

спеціальностей – у рамках стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 052 «Політологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти). 
Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
Термін дії до 01.07.2024 р. (в межах діючого 

сертифікату про акредитацію спеціальності) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Сайт факультету історії, політології та міжнародних 

відносин  

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua 

 

Внутрішні 

спеціалізації 
відсутні 

 

2 – Мета освітньо-професійної  програми 
 

Мета ОПП «Менеджмент політичної діяльності» – підготовка 

висококваліфікованих фахівців другого (магістерського) рівня у сфері 
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політичної діяльності, зокрема з проблем політичних інститутів і процесів, 

політичного прогнозування та менеджменту, яка безпосередньо стосується 

міжнародної, національної та регіональної політики України. Вказана мета 

ОПП у повній мірі співвідноситься з місією та завданнями ЧНУ, 

спрямованими на системну підготовку високопрофесійних і 

конкурентоспроможних фахівців, які зможуть ефективно діяти у 

глобалізованому інформаційному суспільстві в умовах зростаючих 

політичних викликів і загроз, повною мірою володіють базовими і 

професійними компетентностями, аналітично-дослідницьким апаратом 

світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної 

теорії та практики, політичного консультування, формування критичного 

мислення, практичних навиків ведення наукових досліджень і науково-

педагогічної діяльності, будучи при цьому патріотами української держави 

як складової світового співтовариства. Мета також полягає у постійному 

забезпеченні системного й ефективного зв’язку сучасних менеджерських  

політичних практик в Україні із довгостроковою державною стратегією 

дотримання належного рівня  стабільності у суспільстві, національної  

безпеки і державного суверенітету. 

 

3 – Характеристика освітньо-професійної  програми 
 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».  

Спеціальність 052 «Політологія».  

Внутрішні спеціалізації: відсутні 
 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент 

політичної діяльності» сформована з професійною 

орієнтацією на теорію й практику у сфері суспільно-

політичного життя, політичної історії і теорії, 

політичних інститутів та процесів. Особливістю 

програми є формування теоретичних, методологічних і 

прикладних знань у сфері політичної діяльності, її 

функціонуванні та розвитку.  

Програма орієнтована на дослідницьку та практичну 

підготовку фахівців і аналітиків, здатних до швидкої 

адаптації у сучасному суспільно-політичному 

середовищі; виконується в активному дослідницькому і 

практично-емпіричному середовищі; цілеспрямована 

на чинні і найновіші суспільно-політичні виклики, що 

можуть постати перед магістрами-політологами у їх 

повсякденній діяльності. 

Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами й 

інститутами на місцевому, національному та 

глобальному рівні (politics, policy, polity), влада та 
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урядування, політичні інститути та процеси, політичні 

трансформації, публічна політика, світова політика та 

політика окремих країн та регіонів; явища, процеси у 

сфері політичного життя, аналіз, політична реклама, 

політичний менеджмент, європейська і регіональна  

інтеграція.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 

задачі та проблеми у політичній сфері та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; підготовка 

кваліфікованих фахівців політичної науки, здатних 

консультувати і прогнозувати в адміністративній, 

владно-управлінській, науково-дослідній, 

консалтинговій, інформаційній, аналітичній, безпековій 

та експертно-рекомендаційній сферах тощо.  

Теоретичний зміст предметної області (поняття, 

концепції, принципи і їх використання для пояснення 

фактів та прогнозування результатів): теоретико-

методологічні, науково-методичні, практичні та 

прикладні (менеджерські й інтеграційні) засади та 

принципи політичного життя, політичного процесу та 

міжінституційних зв’язків, які забезпечують прийняття 

й імплементацію обґрунтованих професійних рішень і 

здійснення наукових та аналітичних досліджень.  

Методи, методики та технології (якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти для застосування на 

практиці): система інноваційних методів, професійних 

методик і технологій, що дозволяє розв’язувати 

практичні завдання щодо забезпечення ефективного 

розуміння суспільно-політичних феноменів, явищ, 

інститутів і процесів; менеджерське розуміння 

політичного процесу, європейської та регіональної 

інтеграції як засад аналітичних і практичних опцій 

застосування отриманих знань.  

Інструменти та обладнання (об’єкти/ предмети, 

пристрої і прилади, які здобувач вищої освіти вчиться 

застосовувати і використовувати): сучасні 

інформаційно-комунікаційні системи, бази 

інформаційних і статистичних даних, програмні засоби 

й Інтернет-ресурси, комп’ютерна техніка, пакети 

програм, програмні продукти, бібліотечні ресурси і 

технології (електронні), сучасне мультимедійне 
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обладнання, цифрові інструменти опрацювання 

текстової та графічної інформації тощо необхідні для 

формування професійних компетентностей магістра. 
 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Професійна підготовка в галузі соціальних та 

поведінкових наук. 

Акцент робиться на формуванні та розвитку 

професійних компетенцій у сфері політичної науки; 

вивченні теоретико-методологічних положень, 

організаційних та практичних інструментів політології, 

практичного викладу та правильного методичного 

застосування набутих знань, вміння використати 

необхідні інструменти консультування та 

прогнозування у сфері політики й урядування. 

Ключові слова: політика, менеджмент, політична 

діяльність, експертно-аналітична діяльність, наукова 

діяльність, методологія, інновації, прогнозування, 

консультування, технології, дослідження. 
 

 

Особливості 

програми  

Освітня програма «Менеджмент політичної 

діяльності»  професійно-орієнтована на теорію та 

практику в сфері суспільно-політичного життя, 

політичної історії, теорії, політичних інститутів і 

процесів, політичного менеджменту, європейської та 

регіональної інтеграції. Особливістю програми є 

надання науково-методичних та практично-емпіричних 

знань з політичних процесів, інститутів та 

закономірностей функціонування і розвитку політичної 

сфери й урядування. Програма орієнтована на 

дослідницьку й аналітичну підготовку фахівців і 

практиків, здатних швидко адаптуватись у сучасному 

суспільно-політичному середовищі. Програма містить 

незалежну і ємну складову ціле-орієнтованого  

навчання й спрямована на новітні і чинні виклики, що 

можуть бути перед магістрами-політологами у 

щоденній діяльності чи роботі; виконується в 

дослідницькому й практично-емпіричному середовищі. 

Головна особливість програми – поглиблене вивчення 

дисциплін, спрямованих на здобуття компетенцій у 

сфері політичного аналізу, консалтингу, менеджменту 

й інтеграції; практична і дослідницька орієнтація; 

навики використання іноземних мов за фахом і 

створення умов для академічної мобільності. 

Мобільність за програмою Erasmus, Tempus – 

рекомендується, але не обов’язкова; студенти можуть 
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брати участь в спеціальних семінарах разом зі 

студентами-учасниками програми Erasmus. 

Систематично у навчальний процес включаються дані 

сучасних наукових пошуків, в т.ч. науково-

дослідницької роботи викладачів кафедри, які активно 

розвивають цю діяльність; форми і зміст навчальної 

роботи кафедри збагачує наукове та навчально-

методичне співробітництво, стажування викладачів в 

Україні та за кордоном, міжнародна наукова і 

навчальна співпраця з колегами з Університету м. 

Орадя (Румунія), Університетів міст Люблін та Лодзь 

(Польща), Університетом соціально-політичних наук 

Пантеон (Афіни, Греція). Колектив кафедри успішно 

виконав у 2011 – 2014 рр. проєкт, підтриманий 

Європейською Комісією зі створення кафедри імені 

Жана Моне за темою «Наближаючись до 

всеохоплюючих знань про європейську інтеграцію», 

проєкт 2014-2017 рр. «Інновації у вивченні та 

викладанні Європейських студій» за програмою 

«ТЕМПУС»; викладачі і студенти активно 

використовують можливості міжнародних обмінів, у 

т.ч. за програмами ЕРАЗМУС-Янус, Еразмус+ та ін. 

Нині кафедра реалізує такий проєкт з грецьким 

Пантеон Університетом. 

Практично впроваджується Договір про навчання в 

магістратурі за подвійним дипломом з університетом 

імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. 
 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура профілю програми дає змогу 

отримати знання та працевлаштуватись у середніх і 

вищих освітніх закладах, наукових установах, що 

займаються науковими дослідженнями і  викладанням 

в галузі політології, соціальних та поведінкових наук 

(Національний Класифікатор України 2010, Розділ 2, 

професіонали, клас розділу 1 (чинна редакція від 

18.08.2020 року)). 

Також випускник є придатним для працевлаштування 

(Сфера діяльності, основні посади, професійні назви 

робіт, професійні можливості випускників) за 

Національним класифікатором професій України (за 

ДК 003:2010)):  

1141.1 – вища посадова особа (голова, генеральний 
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секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) 

політичної  партії;  

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в 

партіях та інших громадських організаціях);  

1143.3 – вища посадова особа (президент, віце-

президент, головний учений секретар та ін.) академії, 

що діє на громадських засадах;  

1143.2 – вища посадова особа самоврядної організації 

(крім національних академій України);  

1143.4 – вища посадова особа громадської організації 

(у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини 

та ін.);  

1143.4 – голова (інша вища посадова особа) відділення 

громадської організації (гуманітарної, 

спеціалізованої);  

2443.1 – молодший науковий співробітник (філософія, 

історія, політологія);  

2443.1 – науковий співробітник (філософія, історія, 

політологія);  

2443.1 – науковий співробітник-консультант 

(філософія, історія, політологія);  

2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань;  

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в 

партіях та інших громадських організаціях);  

2443.2 – політичний  оглядач;  

2443.2 – політолог;  

2451.2 – оглядач політичний;  

1475.3 – менеджер (управитель) з дослідження ринку та 

вивчення суспільної думки;  

114 – вища посадова особа громадських і самоврядних 

організацій;  

1234 – керівник підрозділу з реклами та зв’язків з 

громадськістю;  

1234 – начальник відділу (з реклами, зв’язків з 

громадськістю);  

1475.4 – менеджер (управитель) із зв’язків з 

громадськістю;  

2419.2 – фахівець із зв’язків з громадськістю та 

пресою;  

3439 – організатор  громадських заходів;  

2433.1 – молодший науковий співробітник 

(інформаційна аналітика); 2433.1 – науковий 

співробітник (інформаційна  аналітика);  

2433.1 – науковий співробітник-консультант 
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(інформаційна аналітика); 3491 – лаборант наукового 

підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень);  

2419.3 – консультант (в апараті органів державної 

влади, виконкому);  

2419.3 – помічник-консультант народного депутата 

України;  

2419.2 – консультант з маркетингу;  

2451.2 – письменник, редактор та журналіст;  

2149.2 – аналітик  комунікацій (крім  комп’ютерів);  

1210.1 – начальник агентства (повітряних сполучень, 

морського, рекламно-інформаційного, транспортно-

експедиційного та ін.);  

1476.1 – менеджер (управитель) з реклами;  

1229.1 – керівник  прес-служби (центральні органи 

державної  влади);   

1229.1 – прес-секретар;  

1229.3 – керівник прес-служби (місцеві органи 

державної  влади);  

2419.3 – радник (органи  державної  влади);  

1229.3 – завідувач відділу (місцеві органи державної 

влади);  

1229.3 – начальник відділу (місцеві органи державної 

влади);  

2419.3 – помічник-консультант народного депутата 

України;  

2310.2 – викладач вищого  навчального закладу;  

2320 – викладач професійного навчально-виховного 

закладу;  

2320 – викладач професійно-технічного навчального 

закладу;  

2351.2 – викладач (методи навчання);  

3340 – викладач-стажист. 
Подальше  навчання Магістр за спеціальністю «Політологія» має право 

продовжити навчання за рівнем підготовки доктора 

філософії в аспірантурі, а саме за програмою третього  

циклу FQEHEA, 8 рівня EQF LLL і 8 рівня HPK. 
 

 

5 – Викладання та оцінювання 
 

 

Викладання та 

навчання 

Основні види занять: лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, самостійна робота, 

консультації з викладачами, розробка фахових 

проектів, написання наукових статей, участь у круглих 

столах. Лекційні курси поєднуються з семінарами, 
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практичними та робочими зустрічами, в ході яких 

розв’язуються задачі, ситуаційні завдання, 

практикуються ділові ігри тощо. Заняття проходять із 

дискусіями і презентаціями, що продукує нові ідеї, 

логічні, ділові, лідерські і комунікативні навики та 

вміння працювати у команді. Система методів 

навчання базується на принципах цілеспрямованості, 

бінарності – активної безпосередньої участі викладача і 

студента. Основними підходами при викладанні та 

навчанні є: системність, гуманістичність, 

студентоцентризм, технологічність, дискретність. 

Загальний стиль навчання – навчально-орієнтований. 

Студенти пишуть наукові тези, есе, статті і науково-

дослідні роботи. На останньому році навчання значна 

частина часу відведена на написання завершальної 

кваліфікаційної (магістерської) роботи, яка публічно 

презентується й обговорюється за участі викладачів, 

студентів і працівників-практиків. Навчання по 

програмі проблемно-орієнтоване, студентоцентроване, 

інтерактивне, що передбачає електронне навчання у 

системі «Moodle», самонавчання, навчання на основі 

досліджень тощо. У ході навчання передбачено 

науково-дослідницьку, асистентську (педагогічну) і 

професійно-орієнтовану практики. 
 

Оцінювання 
Оцінювання навчальних успіхів студентів здійснюється 

за системою ECTS і національною шкалою 

оцінювання. Оцінювання включає у себе поточний, 

модульний і підсумковий контроль, самоконтроль, 

атестацію – публічний захист (з презентацією) 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. Поточний 

контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи 

в малих групах, тестування, захист індивідуальних 

завдань тощо. Модульний контроль – письмові та 

тестові завдання у межах змістовних модулів. 

Підсумковий контроль – екзамени, заліки та 

диференційовані заліки з урахуванням накопичених 

балів поточного контролю. 

 

6 – Перелік  компетентностей  випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері 

політики, із застосуванням фахових досліджень та/або 

здійснення інновацій. 
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Загальні 

компетентності (ЗК) 
 

ЗК 01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 02. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні.  

ЗК 03. Здатність розробляти проєкти, управляти ними.  

ЗК 04. Здатність до пошуку, обробки й аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК 06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати 

проблеми.  

ЗК 08. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК 01.Усвідомлення природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої 

сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  

СК 02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну 

та/або науково-педагогічну діяльність  у закладах 

освіти. 

СК 03. Критичне осмислення проблем та принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади і 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

гендерної політики, світової політики та політики 

окремих країн і регіонів.  

СК 04. Здатність комплексно аналізувати владу й 

урядування, політичні системи, інститути та режими, 

політичні процеси та політичну поведінку у різних 

контекстах їх  функціонування. 

СК 05. Спроможність комплексно використовувати 

нормативну та емпіричну політичну теорію, 

методологію політичних досліджень і прикладного 

політичного  аналізу.  

СК 06. Здатність використовувати широкий спектр 

концептів і методів для інтерпретації й аналізу 

політики на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

СК 07. Спроможність ефективно виконувати політико-

організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні 

функції на національному та міжнародному  рівні.  
 

 

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 
 

ПР 01. Застосовувати для розв’язання складних задач політології розуміння 
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природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності й 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації, особливості реалізації влади у різних політичних 

системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного 

контексту. 

ПР 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що 

включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або 

галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення 

досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.  

ПР 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері політології.  

ПР 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і 

дотичних проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; 

прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 

впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і 

порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки 

політичних рішень. 

ПР 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

відповідно до встановлених вимог. 

ПР 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики 

окремих країн і регіонів. 

ПР 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, 

політології та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх 

реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і 

результативність діяльності. 

ПР 08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері 

політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів, з урахуванням 

методологічних, економічних, соціальних, правових та етичнихаспектів.  

 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітнього процесу у сфері ЗВО згідно з 

діючим законодавством України (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 

10.05.2018).  

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що 
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викладаються, мають необхідний стаж науково-

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В 

процесі організації навчального процесу залучаються 

професіонали з досвідом дослідницької /управлінської 

/інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом і 

іноземні лектори.  
Матеріально-технічне 

забезпечення 
Матеріально-технічне забезпечення і стан приміщень 

дозволяють забезпечити освітній процес за освітньо-

професійною програмою. Відповідають 

технологічним вимогам матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за діючими законами України (Постанова КМ України 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., 

№ 1187 (зі змінами, внесен. Постановою КМ № 347 

від 10.05.2018). Матеріально-технічне забезпечення 

сформоване і функціонує за такими напрямами: 

(1) організація викладання компонентів освітньо-

професійної програми здійснюється в корпусах 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; 

(2) доступ до науково-метричних баз та 

реферативної бази даних SCOPUS, інших баз даних 

забезпечується бібліотекою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича з 

локальної мережі; 

(3) для презентації освітніх компонентів освітньо-

професійної програми та результатів дослідження 

магістрів використовується мультимедійне 

обладнання аудиторій факультету історії, політології 

та міжнародних відносин; 

(4) для поглибленого вивчення локальних та 

регіональних політичних процесів використовуються 

матеріально-технічні ресурси Центру канадських 

студій, Центру американських студій, Центру 

румунських студій, Центру польських студій; 

(5) для використання сучасних Інтернет-платформ 

дистанційного навчання використовуються спеціально 

обладнані комп’ютерні класи факультету історії, 

політології та міжнародних відносин; 

(6) соціальна інфраструктура навчального 

середовища сформована системою гуртожитків, місць 

громадського харчування; актових залів (Червона, 

Мармурова, Зелена, Блакитна зали, зала 
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Грушевського), спортивних залів та майданчиків. 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє 

повністю забезпечити освітній процес впродовж 

всього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 

паспортами, що відповідають  існуючим  

нормативним  актам. 

(7) у рамках змішаного і дистанційного навчання 

викладачі та студенти базово використовують 

програмне забезпечення, встановлене на особисті 

стаціонарні ПК і мобільні пристрої, зокрема: 

«Microsoft Office 365»; «Zoom»; «Google 

Meet»;  «Microsoft Teams»; «Google Hangouts»; 

«Moodle. 
Інформаційне та 

навчально-методичне  

забезпечення 

Інформаційне забезпечення сформовано шляхом 

надання відкритого доступу викладачам і студентам 

до науково-метричних баз та реферативної бази даних 

SCOPUS (з локальної мережі ЧНУ імені Юрія 

Федьковича; інформаційних ресурсів Центру 

канадських студій, Центру американських студій, 

Центру румунських студій, Центру польських студій; 

інформаційних та довідкових ресурсів бібліотеки 

факультету історії політології та міжнародних 

відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича; інформаційних 

ресурсів відділу міжнародних зв’язків ЧНУ імені 

Юрія Федьковича. Є доступ до джерел НБ України ім. 

В.І. Вернадського, Львівської національної наукової 

бібліотеки ім. В. Стефаника. У навчальному процесі 

використовуються матеріали і дані НДІ європейської 

інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ імені 

Юрія Федьковича. Інформаційне забезпечення  

освітньої програми підтримують ІТ-служби і фахівці  

університету,  факультету.  

Додаткові джерела інформаційного забезпечення 

розміщені на веб-сайті ЧНУ та його підрозділів 

(можливе опанування електронних курсів навчання 

дистанційно (на платформі «Moodle», вебінари, 

розвиток додаткових компетенцій практичного 

застосування знань теоретичного характеру).  

Навчально-методичне забезпечення сформовано 

навчальним контентом, який відповідає галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» і спеціальності 

052 «Політологія», відповідно розроблені силабуси 

навчальних дисциплін, що забезпечують 
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індивідуальну освітню траєкторію теоретичної та 

практичної підготовки  здобувачів другого освітньо-

професійного рівня вищої освіти.  

Окремо інформаційне забезпечення розміщено на 

персональних web-сторінках викладачів, зокрема у 

розділі кафедри «Науково-дослідна робота»; наявний 

навчальний контент, робочі програми (силабуси) 

навчальних дисциплін, плани практичних 

(семінарських) занять, завдання для практичних робіт, 

завдання для самостійної роботи студентів здобувачів 

другого (магістерського) рівня освіти; підготовлені і 

впроваджені у навчальний  процес тести, питання, 

задачі, завдання (кейси), методичні рекомендації тощо 

для поточного і підсумкового контролю, завдання для 

комплексної контрольної роботи. Передбачене 

використання інформаційних технологій під час 

виконання завдань з самостійної роботи. Розроблене 

Положення про роботу атестаційної (екзаменаційної) 

комісії. Освітня програма забезпечена програмами 

проходження практик. Підготовлені програми 

вибіркових навчальних дисциплін, вимоги до курсів, 

система оцінювання, з якими можна ознайомитись 

через документацію, що, в т.ч., розміщена на сайті 

факультету. Використовується система виявлення 

текстових збігів та запозичень у кваліфікаційних  

роботах  здобувачів освіти. 
 

 

9 – Академічна  мобільність 

Національна  

кредитна  

мобільність 

Національна кредитна мобільність забезпечується  

через співпрацю між кафедрою політології та 

державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича і такими 

закладами вищої освіти України, як: Київський 

національний університет імені Т.Г. Шевченка (м. 

Київ); Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна (м. Харків); Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника (м. 

Івано-Франківськ; ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (м. Ужгород) та багатьма 

іншими. 
Міжнародна  

кредитна  

мобільність 

Студенти мають доволі широкий спектр можливостей 

для навчання та стажування за кордоном, найперше  у 

межах  різних  програм  обміну і стипендій. Вони 

забезпечуються  програмами  обміну «ЕРАЗМУС-
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Янус», «Erasmus+», «ТЕМПУС», Університетом  

соціально-політичних наук Пантеон (Афіни, Греція). 

Діють  безстрокові угоди між ЧНУ імені Юрія 

Федьковича та Консорціумом  університетів  

Республіки Молдова – Румунії – України; 

Європейським Центром у м. Люблін (Польща); 

Консорціумом  університетів України та 

Варшавського  університету; Американською Радою з 

міжнародної  освіти (США); Університетом м. Ґрац, 

Клаґенфуртським  університетом Альпен-Адрія 

(Австрія); Гродненським  державним  університетом  

імені Янки Купали (Білорусь); Саскачеванським  

університетом (Канада); Університетом  Вітауса 

Великого (Литва); Молдовським  вільним  

міжнародним  університетом, Університетом  

європейських  політичних та економічних  студій  

імені Константина Стере, Інститутом  міжнародних  

відносин  Молдови (Молдова); Католицьким  

університетом м. Фрайбург,  Університетом  Пассау, 

Університетом  Ауґсбурґа, Енським  університетом  

ім. Фрідріха Шиллера (Німеччина); Жешовським  

університетом, Інститутом  політичних  досліджень  

Польської  Академії  Наук, Вищою школою бізнесу і 

підприємництва в м. Островці  Свєнктокшиському, 

Східноєвропейською  вищою державною школою в 

Перемишлі, Вищою  гуманістичною школою м. 

Ґданськ, Вроцлавським  університетом, Ягеллонським  

університетом, Лодзьким університетом, 

Університетом імені  Марії  Кюрі-Склодовської в 

Любліні, Вищою державною гуманітарною школою в 

Коніні,  Щецинським  університетом, Поморською  

академією м. Слупськ (Польща); Ясським  

університетом «А.І. Куза», Університетом м. Орадя 

(Румунія);  Університетом м. Любляна (Словенія);  

Університетом  ім. Павола Йозефа Шафарика, м. 

Кошице, Пан-Європейським  університетом, м. 

Братислава, Університетом  Пряшева, м. Пряшів 

(Словацька  Республіка); Портлендським  

університетом (США); Карловим  університетом, м. 

Прага (Чехія). 
Навчання  іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Є можливість навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти на загальних умовах, після вивчення курсу 

української мови. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/ наукової  програми та їх  

логічна  послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти  освітньої  програми 

(навчальні  дисципліни, курсові  проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кіль-сть  

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1. Обов’язкові  компоненти  ОПП 

 

1.  Цикл загальної  підготовки 

ОК 01 Педагогіка та психологія  вищої  школи   3 Екзамен 

ОК 02 

Методика викладання  суспільно-

політичних  дисциплін  у закладах  вищої  

освіти  

4 Екзамен 

ОК 03 
Основи  організації  наукових  

досліджень  
4 Залік 

ОК 04 
Іноземна  мова (за професійним  

спрямуванням) 
3  Залік 

ОК 05 Курсова робота 5 Захист 

    
1.2. Дисципліни  професійної та практичної  підготовки 

ОК 06 
Інструментарій  сучасних  політичних  

досліджень 
4 Екзамен 

ОК 07 Політична  діяльність   та  участь  4 Екзамен 

ОК 08 Менеджмент у політичних  інститутах  4 Залік 

ОК 09 Політична  аналітика та експертиза 4  Екзамен 

ОК 10 Діджиталізація  політичної  діяльності  4 Залік 

ОК 11 
Менеджмент діяльності  міжнародних  

організацій 
4 Екзамен 

    
1.3. Практична  підготовка 

 

ОК12 
Асистентська (науково-дослідницька) 

практика 
4 Залік 

ОК13 Асистентська (педагогічна)  практика 5 Залік 

ОК14 Професійно-орієнтована практика 4 Залік 

ОК15 
Випускна кваліфікаційна (магістерська) 

робота         
10  Захист 

Загальний  обсяг  обов'язкових компонент:       66                          
 

 
2. Вибіркові  компоненти ОП* 

Вибірковий блок 1 (Цикл – загальної  підготовки) 
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ВБ 1.1  
Українська та російська  політична думка: 

інтеграційні  проєкти 
4 Екзамен 

ВБ 1.2. Легітимність  політичної  діяльності 4 Екзамен  

ВБ 1.3. 
Експертно-аналітичний супровід 

діяльності інституту президента  
4 Екзамен 

ВБ 1.4. 
Консультативно-дорадча діяльність у 

сфері політики 
4  Екзамен 

ВБ 1.5. 
Менеджмент діяльності громадських 

організацій 
4 Екзамен 

ВБ 1.6. 
Комунікаційний супровід політичної 

діяльності 
4 Екзамен 

ВБ 1.7. Брендінг та іміджмейкінг 4 Екзамен 

ВБ 1.8. Стратегії сили політичних акторів 4 Екзамен 

ВБ 1.9. Ризики політичної діяльності 4 Екзамен 

ВБ1.10. Символічна  політика 4 Екзамен 

    
Вибірковий блок 2 (Цикл – професійної підготовки) 

ВБ 2.1. 
Організація діяльності представницьких 

органів влади 
4 Залік  

ВБ 2.2. 
Організація діяльності виконавчих 

органів влади 
4 Залік 

ВБ 2.3. Менеджмент діяльності політичної  партії 4 Залік 

ВБ 2.4. Діяльність  інститутів  ЄС 4 Залік 

ВБ 2.5. Менеджмент політичних  змін 4 Залік 

ВБ 2.6. Проєктна  діяльність в сфері  політики 4 Залік 

ВБ 2.7. Менеджмент етнонаціональних  процесів 4 Залік 

ВБ 2.8. Менеджмент міграційних  процесів  4 Залік 

ВБ 2.9. Політика транскордонного 

співробітництва 
4 Залік 

ВБ2.10. Зовнішньополітичні  стратегії ЄС 4 Залік 

    
Загальний  обсяг  вибіркових  компонент          24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

        90 

 

*У 9-му семестрі студенти не обирають дисципліни з блоку 2. Вибіркові 

компоненти ОП. 

У 10-му семестрі  студенти  обирають  три дисципліни з блоку 2. Вибіркові 

компоненти ОП. 

В 11-му семестрі  студенти  обирають три дисципліни з блоку 2. Вибіркові 

компоненти ОП. 
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2.2. Структурно-логічна  послідовність  вивчення  компонентів  освітньої  програми 
 

Атестація у формі 

публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 
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3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми  атестації  

здобувачів  вищої  

освіти 

Атестація  здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до 

кваліфікаційної  роботи 

та її  публічного  

захисту 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне 

розв’язання складної задачі або проблеми у 

політичній сфері на основі фахових досліджень 

та/або здійснення інновацій. 

Кваліфікаційна робота повинна відповідати 

принципам  академічної доброчесності, не 

повинна містити плагіату,  фабрикації, 

фальсифікації.   

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 

офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 

освіти або його підрозділу.  
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Таблиця 1 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми «Менеджмент політичної діяльності»  
 

 

Освітн

і 

компо

ненти 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 

компетентності 
 

ЗК 

01 

ЗК 

02 

ЗК 

03 

ЗК 

04 

ЗК 

05 

ЗК 

06 

ЗК 

07 

ЗК 

08 

С 

К 

01 

С 

К 

02 

С 

К 

03 

С 

К 

04 

С 

К 

05 

С

К 

06 

С

К 

07 

ОК  01  
  

 + 
 

+ 
 

 + 
    

 

ОК 02  
  

+ + 
 

 
 

 + + 
 

+   

ОК 03  + + +  
 

+ 
 

+   + + + 

 

ОК 04   
  

+ 
  

+ 
     

+  

ОК 05  + + +  
 

+ 
 

+ + + + + +  

ОК 06  + + 
 

      + + + +  

ОК 07 + 
  

+  + + 
 

 
 

 + + + + 

ОК 08 +  +    
+++  

 + 
 

+ + + + + 

ОК 09  +  + 

   
 

   + ++ +  

ОК10 +  
 

 +        + +  

ОК 11   +  
   

+   +  
 

+ + 

ОК 12  + + +  + + 
 

 +  + + +  

ОК 13 + 
 

+ + +  
  

 +  
 

+ +  

ОК 14 + 
 

+ + + +  
 

+  + ++  + + + 

ОК 15 + + + +  + + + +  + + + + + 
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Таблиця 2 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми «Менеджмент 

політичної діяльності» 
 

 

 

Освітні компоненти 

 
Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 

01 

ПРН 

02 

ПРН 

03 

ПРН 

04 

ПРН 

05 

ПРН 

06 

ПРН 

07 

ПРН 

08 

ОК 01   +     + 

ОК 02 +      + + 

ОК 03  + +  + + +  

ОК 04   +   +   

ОК 05 + +  + +   + 

ОК 06  + + +    + 

ОК 07 +   +   + + 

ОК 08 + +  +   +  

ОК 09  + + +     

ОК10  +  +    + 

ОК 11 +  +   +   

ОК 12  + + +  +  + 

ОК 13 +    + + +  

ОК 14 + + + + + + + + 

ОК 15 + + + + + + + + 
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Таблиця 3 

 

6. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим 

компонентам освітньої програми 
 

Освітні Компетентності 

компо- 

ненти 

Загальні  компетентності Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(вибір- 

кові) 
ЗК 

01 

ЗК 

02 

ЗК 

03 

ЗК 

04 

ЗК 

05 

ЗК 

06 

ЗК 

07 

ЗК 

08 

С 

К 

01 

С 

К 

02 

С 

К 

03 

С 

К 

04 

С 

К 

05 

С 

К 

06 

С 

К 

07 

ВБ1.1   + + +    + +   +   

ВБ1.2     + + +    + + + +  

ВБ1.3  +  +  +     + + + + + 

ВБ1.4 +     + +  +   +  + + 

ВБ1.5 +     + +  +     + + 

ВБ1.6   +   +   +  + + +  + 

ВБ1.7 +  +   +   +     + + 

ВБ1.8 +  +    +    +   + + 

ВБ1.9  +  +   +    + + + +  

ВБ1.10 +  + +   +  +     + + 

ВБ2.1 +  +    +  +   +  + + 

ВБ2.2 +  +    +  +   +  + + 

ВБ2.3 +  + +  + +  +  + +  + + 

ВБ2.4    +    + +  +   + + 

ВБ2.5 +  + +  + +  +  +  +  + 

ВБ2.6 +  + +  +   +     + + 

ВБ2.7  + + +   +  +  + +  + + 

ВБ2.8 + + + +  + + + +  + + + + + 

ВБ2.9 + + +    + +   +   + + 

ВБ2.10 + +  +    + +  +   + + 
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Таблиця 4 

 

7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

вибірковими компонентами освітньої програми 

 

Освітні компоненти 

(вибіркові) 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 

01 

ПРН 

02 

ПРН 

03 

ПРН 

04 

ПРН 

05 

ПРН 

06 

ПРН 

07 

ПРН 

08 

ВБ1.1 + +      + 

ВБ1.2 + +  +  +   

ВБ1.3 + +    +  + 

ВБ1.4 + +  +  + + + 

ВБ1.5  +  +  + +  

ВБ1.6 + +   +   + 

ВБ1.7 + +   +   + 

ВБ1.8  +  +  +   

ВБ1.9 + +  +     

ВБ1.10 + +  +   +  

ВБ2.1 + +  +  +   

ВБ2.2 + +  +  +   

ВБ2.3  +  + +  +  

ВБ2.4 +  + +  +   

ВБ2.5 +   +   +  

ВБ2.6  +  +    + 

ВБ2.7 + +    +  + 

ВБ2.8 + + +     + 

ВБ2.9 +  + +  +   

ВБ2.10 +  + +  +   
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При створенні освітньо-професійної програми використано такі джерела 

та документи:   
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