Освітня програма «Політологія»
зі спеціальності № 052 "Політологія"
1 – Загальна інформація
Чернівецький національний університет імені
Повна назва вищого навчального
Юрія Федьковича, факультет історії, політології та
закладу та структурного підрозділу
міжнародних відносин, кафедра політології та
державного управління
Другий рівень вищої освіти,
Ступінь вищої освіти та назва
Магістр політології
кваліфікації мовою оригіналу
Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС,
Тип диплому та обсяг освітньої
термін навчання 1.4 роки
програми
Сертифікат Міністерство освіти і науки України
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія від 24.11.2014., протокол
№ 113. (наказ МОН України від 05.12.2014 №
3090 л.)
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
Цикл/рівень
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
Передумови
Українська, англійська
Мова(и) викладання
Термін дії до 01.07.2024 р.
Термін дії освітньої програми

Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна
послідовність
Перелік компонент ОП
Код н/д

1

ОК 1.
ОК 2.

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП

Педагогіка та психологія вищої школи
Методика викладання суспільно-політичних
дисциплін у вищих навчальних закладах
ОК 3.
Основи організації наукових досліджень
ОК 4.
Дослідницький проект (з магістерської роботи)
ОК 5.
Політична участь: теорія та практика
ОК 6.
М’яка сила в сучасній політиці
ОК 7.
Підготовка аналітичних документів
ОК 8.
Науково-дослідницька практика
ОК 9.
Асистентська практика
ОК 10.
Професійно-орієнтована практика
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

ВБ 1.1.
ВБ 1.2.

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумк.
контролю
4

4
6

екзамен
екзамен

4
3
4,5
4
3
6
12
6

екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
52,5

Вибіркові компоненти ОП *
Вибірковий блок 1 (Політичні процеси та менеджмент)
Теорія політичної легітимності / Брендінг та
5,5
іміджмейкінг
Політичні ідентичності / Інститут парламентаризму
5

залік
екзамен

ВБ 1.3.
ВБ 1.4.
ВБ 1.5.

Політичний дискурс / Інститут президентства
3
екзамен
Символічна політика / Моделі політичних реформ
6
залік
Теорії політичного розвитку / Політична комунікація в
3
залік
Україні
Вибірковий блок 2 (Європейська та регіональна інтеграція)
ВБ 2.1. Глобалізаційні процеси в сучасному світі / Управління
5,5
залік
етнонаціональними процесами
ВБ 2.2. Зовнішня політика ЄС / Європейські моделі
5
екзамен
транскордонного співробітництва
ВБ 2.3. Проблеми сучасного федералізму / Міграційні
3
екзамен
процеси
ВБ 2.4. Інституції ЄС / Зовнішня політика РФ
6
залік
ВБ 2.5. Українська та російська політична думка: інтеграційні
3
залік
проекти / Проблеми місцевої політики
Загальний обсяг вибіркових компонент:
22,5
Державна атестація: магістерська робота
10,5
захист
90
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 052
"Політологія" проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської
роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з
політології.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

