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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є документом, в якому 

визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030104 

«Політологія (за сферами політичної діяльності)». Освітньо-професійна 

програма є складовою галузевої компоненти ОКХ вищої освіти і 

використовується при: 

- розробці та коригуванні відповідних навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін; 

- розробці засобів діагностики рівня освітньопрофесійної 

підготовки фахівця; 

- визначенні змісту навчання як бази для опанування новими 

спеціальностями, кваліфікаціями; 

- визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

 



1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Освітньо-професійна програма підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» 

 

галузь знань 0301 «соціально-політичні науки» 
 

  

напрям підготовки 6.030104 «політологія (за сферами політичної 
діяльності)» 

 

  
кваліфікація 2443 професіонал в галузі політології 

2443.1 науковий співробітник в галузі політології 
 

  

з узагальненим 

об’єктом 

діяльності: 

органи державної влади та місцевого самоврядування, 

осередки політичних партій та громадських організацій та 

об’єднань 

 

Ця освітньо-професійна програма встановлює: 

- нормативний зміст навчання у вищому навчальному закладі, обсяги 

і рівень його засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки 

«Політологія (за сферами політичної діяльності)»: 

- перелік нормативних навчальних дисциплін; 

- рекомендований перелік вибіркових дисциплін; 

- форми державної атестації. 

Освітньо-професійна програма призначена для цілей сертифікації 

бакалаврів та атестації випускників вищого навчального закладу. 

Освітньо-професійна програма є основою для розроблення вищим 

навчальним закладом варіативної компоненти ОПП з урахуванням специфіки 

галузі, регіону, побажань замовників та інтересів студентів. 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 



 

  

 

В цьому документі є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 

- Закон України №2984-ІІІ «Про вищу освіту» // Відомості Верховної 

Ради. – 2002.- № 20.-134 с. 

- Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED – 97: International 

Standard Classification of Education/UNESCO, Paris). 

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The 

framework of qualifications for the European Higher Education Area) 

- Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для 

всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong 

learning: A European Reference Framework – IMPLEMENTATION OF 

«EDUCATION AND TRAINING 2010», Work programme, Working Group B «Key 

Competences», 2004. 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.грудня 2006 р. № 1719; 

«Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» 1 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20. червня 2007 р. № 839 

«Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста»2 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 «Про 

затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста і бакалавра»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1341 

«Про затвердження національної рамки кваліфікацій». 

                                                   
1  відзначається в разі використання 
2  відзначається в разі використання  



 

  

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010. 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010. // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У ОПП використані такі терміни та відповідні визначення: 

Змістовий модуль  - система навчальних елементів, що поєднанні за 

ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 

практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання 

- категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю 

людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів 

орієнтованих основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можна 

ідентифікувати тільки за умови їх виявлення у вигляді вмінь виконувати 

відповідні розумові або фізичні дії. 

Кредит - інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з 

урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів 

(відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні 

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути 

засвоєний за 30 години навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної 

роботи студента за тиждень). 

Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання 

кваліфікації з вищої освіти у європейському регіоні, кредит - оцінена й 

кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру "вартості" якоїсь частини 

програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання. 

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно 

адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи, 



 

  

тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 

визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 

сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної 

інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта. 

Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має 

самостійну логічну структуру та зміст та дає змогу оперувати цією інформацією у 

процесі діяльності мислення. 

Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних 

закладів, яка складається на основі освітньої-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, 

перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення 

підсумкового контролю. 

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) 

формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин 

змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітня діяльність - діяльність, пов’язана з наданням послуг для 

здобуття вищої освіти, із видачею відповідного документа. 

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної 

підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднанні за 

ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного 

напряму. 

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

 

У ОПП для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв 

циклів підготовки, до яких віднесені блоки змістових модулів: 

ГСЕ(01) – цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  



 

  

ЗП(02) – цикл загально-професійної підготовки. 

ПН(03) – цикл природничо-наукової підготовки; 

ПП(04) – цикл професійної і практичної підготовки 

 

5 РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й 

ПРАКТИКАМИ. 

 

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

- цикл загально-професійної (професійно-орієнтованої) та практичної 

підготовки, що разом із попереднім циклом забезпечує певний освітньо-

кваліфікаційний рівень; 

- цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, що разом 

із попередніми циклами забезпечують певний освітній рівень; 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та 

навчальний час за нормативною та варіативною частинами, навчальний час за 

циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з 

навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки 

подано у таблиці Додатка Г. 

 

6 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ ОПП 

 

Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, наведено у таблиці Додатка Б. 

У таблиці Додатка В подається перелік нормативних навчальних 

дисциплін і практика, вказуються назви і шифри блоків змістових модулів, із 

                                                   
 Найменування циклу визначається з урахуванням особливостей освітньої галузі, в яку входить напрям 

(спеціальність) підготовки 



 

  

яких формуються ці навчальні дисципліни і практика, назви і шифри змістових 

модулів, що входять до даного блоку змістових модулів. 

У Додатку Г для кожної навчальної дисципліни (практики) нормативної 

частини змісту ОПП вказується кількість навчальних годин/кредитів її вивчення 

та перелік сформованих компетенцій. 

Примітка. У таблиці Додатку Б та у таблиці Додатку В шифри змістових 

модулів указані за структурами: 

а) шифр змістового модуля, що відповідає компетенції, зазначеній у 

таблицях Додатків Б та В ОКХ: 

КХХ.ХХ. ХХ 
                           номер змістового модуля, наскрізний  

                           для даної компетенції 

 

                           шифр компетенції 

  

б) шифр змістового модуля, що відповідає компетенції, зазначеній у 

таблиці Додатку А ОКХ: 

КХХ.ХХ. ХХ. 

                             номер змістового модуля, наскрізний  

                             для даної компетенції 

                                         
                             шифр компетенції 

 
У таблиці Додатку Б шифри блоків змістових модулів указані за 

структурою: 

ХХ.ХХ. ХХ. 
                             номер блоку змістових модулів, наскрізний  

                             для даного циклу підготовки 

                                         

                             цикл підготовки 

 

 

 

 



 

  

7 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗНТУ 

 

На державну атестацію виноситься система компетенцій, котра визначена 

в ОКХ підготовки бакалавра та система блоків відповідних змістових модулів, 

що зазначена в таблиці Додатку Б ОПП. 

Державна атестація випускників здійснюється Державною 

екзаменаційною комісією. 

Вищим навчальним закладом державна атестація випускників 

проводиться у формі державного іспиту за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалаврів, захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі 

спеціальності. 

Присвоєння кваліфікації випускникам здійснює Державна 

екзаменаційна комісія. 

 

8 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030104 «Політологія (за 

сферами політичної діяльності)» згідно зі Статутом ЗНТУ забезпечує випускова 

кафедра соціальної роботи. 

Для підготовки бакалаврів залучаються викладачі із науковими 

ступенями та званнями, котрі беруть участь у викладанні дисциплін згідно 

навчального плану. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 

гуманітарних, соціально-економічних та фахових дисциплін навчального плану 

спеціальності складає 100%, з них: докторів наук або професорів – 40 %. 

 



Додаток А 

ТАБЛИЦЯ – РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 

 

Термін навчання(років) 1 

Загальний навчальний час підготовки (нормативна 

та варіативна частини) 

академічн

их годин 

національн

их 
кредитів 

кредитів 

ECTS 

У відсотках від 

загального 

навчального 

часу підготовки 

8640 144 240 100 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

- загально-професійної та практичної підготовки 
- природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

- професійної та практичної підготовки 

720 

684 
288 

6948 

12 

11,4 
4,8 

115,8 

20 

19 
8 

193 

8 % 

8% 
3 % 

81 % 
 

Примітка Навчальний час, що передбачений для засвоєння нормативної частини змісту ОПП, становить 60% від загального навчального часу підготовки 

студентів 



 

  

Додаток Б 
ТАБЛИЦЯ – СИСТЕМА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

 

Зміст уміння, що 

забезпечується 

Шифр 

уміння 
Назва змістового модуля 

Шифр змістового 

модуля 

1 2 3 4 

Здатність вільно та грамотно спілкуватися 

іноземною мовою за професійним 

спрямуванням 

ПП.О.27 Дослідження друкованої іноземномовної 

оригінальної літератури та розширення 

лексико-граматичних навичок 

КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

Володіння базовими знаннями теоретичних 

засад розвитку комунікативних процесів у 

суспільстві. 

ЗР.Н.147 Основи ведення соціального діалогу в 

суспільстві 

КЗП..106. СВ.С.19. СВ.Д.3 

Володіння базовими знаннями теоретичних 

засад розвитку історії України 

ПП.Р.05 Основні закономірності, суть і наслідки етапів 

і процесів українського державотворення 

КЗН.01.02.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

Здатність вільно та грамотно спілкуватися 

українською мовою за професійним 

спрямуванням 

ЗП.Н.158 Орфографічні норми сучасної української 

літературної мови 

КСП.117. ПФ.Д.60. ПР.Р.18 

Володіння базовими знаннями з філософії 
ЗР.Н.114 Людське усвідомлення об’єктивної й 

суб’єктивної реальності 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

Здатність до реалізації і застосування права. 

Реалізація права в політичному житті 

суспільства 

ЗП.Н.83 Загальна теорія права КСП..50. ПФ.Д.21. ПР.О.36 
 
КЗН.245. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

Вміння аналізувати раціональний споживчий 

вибір та формування ринкового попиту 

ПР.Р.137 Економічні потреби, їх сутність і класифікація КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.02 

Вміння перетворення текстових документів у 

електронну форму. Використання 

інформаційних систем у суспільно-політичних 

дослідженнях. 

ЗР.Н.117 Особливості інформаційного суспільства КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.02 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про світову цивілізацію 

ПР.Р.58 Світова культура в загальній системі культури, 

її місце і роль у політичному житті 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 



 

  

суспільства 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про історію держави і права 

ПП.Р.05 Походження права. Нерозривність держави, 

державної влади і права 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності етнографічні знання 

ПР.О.10 Зародження та генеза етнополітичної думки в 

Україні. 

КЗН.205. СВ.4. ЗО.П.136 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності антропологічні  знання 

ПП.С.05 Антропологія: зміст, місце та роль в 

сучасному світі 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знання щодо особливостей 

родинних стосунків 

ЗР.Н.117 Психологічна сумісність і конфлікти у 

міжособистісних стосунках в українських 

родинах 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знання про історію науки і техніки 

ПР.О.36 Історія обчислювальної техніки КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

Розробляти документи про застосування 

технологічних схем передвиборчого 

опитування електорату 

ПП.О.153 Основи документознавства КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.01 

Опанування системою філософських категорій 

та моделюванням філософських проблем 

ЗР.Н121 Основний зміст пізнавальної діяльності КСП.133. ПФ.Д.62. ПР.Р.45 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про культуру державного 

управління 

ЗР.Р.123 Основи теорії держави КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

Аналіз економічних відносин між людьми в 

процесі господарської діяльності у різних 

типах економічних систем 

ПП.Р.22 Предмет і метод економічної теорії 

Економічна система суспільства 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 
КСП.27. ПФ.Д.65. ПР.Р.101 

Аналізувати соціальну структуру суспільства ПР.О.23 Суспільство як соціальна система, його 

соціальна структура 

КЗП.302. ПФ.Д.89.ЗР.Р.203 

Застосовувати нормативно-правову базу в 

захисті прав та свобод членів трудового 

колективу та різних соціальних груп 

населення. 

ПР.О.37 Законодавчі акти із охорони праці 

Задачі та організація цивільної оборони 

України 

КЗП.01.01.3.СВ.С.04.ПР.О.07 
 
КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

Формувати зміст профілактичного впливу у 

відповідності до особливостей соціальних 

груп на які він розрахований 

ЗР.О.90 Потенційні загрози для населення 

виробничого, природного походження 

Дії населення при виникненні надзвичайних 

КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 
 
КЗН.01.02.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 



 

  

ситуацій 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про право різних країн 

ПР.Р.139 Поняття та предмет галузі конституційного 

права в зарубіжних країнах. Поняття та 

класифікація конституційно-правових 

відносин. Специфічний характер методів 

конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин. 

КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 

Поглиблення теоретичних знань та 

формування умінь їх використовувати в 

науковій та інших видах професійної 

діяльності 

ПП.Р.132 Виникнення історико-правової науки та її 

місце, завдання і значення в системі 

історичних і юридичних знань 

Утвердження парламентської демократії і 

системи прецедентного права у Великій 

Британії (ХУІІ ст. - ХХ ст.) 

КЗН.03.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.04 
 
 
 
КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

Уміння користуватися комп’ютерними 

технологіями в професійній сфері 

ЗП.Н.83 Організація інформації у ПК. 

Комп’ютерна обробка електронного тексту 

Комп’ютерна обробка графічної (візуальної) 

інформації 

КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240 
КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 
КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

Організувати роботу трудового колективу на 

виконання завдань діяльності 

ЗР.Н.112 Міжнародні та національні стандарти на 

оформлення міжнародної документації. 

КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

Демонструвати готовність до діалогу та 

взаєморозуміння 

ЗР.Н.117 Предмет курсу і його місце в системі 

гуманітарних і суспільних наук. 

КСО.371. ПФ.Д.89. ЗР.Р.213 

Формування знань і умінь щодо історії 

зарубіжних політичних вчень 

ПР.О.36 Початкові погляди про політику. 

Сучасні політичні доктрини 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 
КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Сформованість умінь в сфері політичної 

діяльності 

ПП.Н.92 Методологічні питання практичної політології КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Сформованість умінь в сфері глобальних 

політичних процесів 

ПР.О.39 Масовидні форми політичної участі. КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

Формування знань і умінь щодо розвитку 

політичної думки в Україні 

ПП.О.27 Політична думка Київської Русі. 

Українська політична думка козацько-

гетманської доби. 

Політична думка України на початку ХХ ст. 

КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240 
 
КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Сформованість умінь в сфері володіння ПР.Р.20 Сутність етнополітики. КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 



 

  

знаннями з етнополітології 

Сформованість умінь в сфері політичної теорії ЗР.Н.14 Специфіка пізнання політичних явищ 

Соціальна обумовленість політики 

КЗП.294. СВ.Е.74. ПР.Р.165 
 

КЗП.291. ПФ.Д.72. ПП.Р.163 

Формування знань і умінь щодо розвитку 

політичних партій 

ПР.О.03 Види партійних систем в світі КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Формування знань і умінь у вирішенні задач 

організації політичних процесів 

ПР.Р.08 Особа як суб’єкт політики КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Формування знань і умінь щодо теорії 

міжнародних відносин 

ЗП.О.07 Витоки теорії міжнародних відносин. 

Інституціювання теорії міжнародних відносин. 

КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.О.01 
КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

Формування знань і умінь щодо політичного 

менеджменту 

ЗР.Н.120 Природа та функції політичного 

маніпулювання, методи та прийоми його 

здійснення. 

Політична ситуація як об’єктивна умова 

політичної діяльності. 

КІ..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 
 
КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

аналізувати громадську думку у контексті 

виборів та здійснювати менеджмент виборчих 

кампаній виходячи зі стану громадської думки  

ЗР.Р.126 Поняття «громадськість» і «громадська 

думка». Громадська думка як соціальній 

феномен, її роль в демократичному 

суспільстві 

КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

Сформованість умінь в плануванні наукових 

досліджень, обробки результатів, їх 

статистичного оброблення та аналізу 

ЗР.Р.130 Політологічне дослідження: поняття, 

властивості, різновиди. 

Рівні політологічного дослідження. 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 
 
 
КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Виявлення та реалізація ефективних шляхів 

формування методичних вмінь та навичок 

ПР.Н.133 Сутність, методи та засоби навчання. 

Необхідність інтенсифікації навчального 

процесу, впровадження активних методів 

навчання в умовах науково-технічного 

прогресу. 

КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

Вміння робити аналіз результатів емпіричного 

політичного дослідження 

ПР.Р.138 Основи порівняльної політології КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

Застосовувати наукову критику до аналізу 

поглядів дослідників минулого та сучасного, 

ПП.Р.140 Етнополітичні конфлікти та міжнаціональна 

злагода. 

КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 



 

  

робити власні узагальнення щодо 

теоретичного і методичного рівня наукових 

праць з історії 

систематизувати основні напрямки 

дослідження міжнародних відносин 

ЗП.Р.143 Соціальна обумовленість політики КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Формування знань і умінь у вирішенні задач 

організації в сфері спілкування з 

громадськістю 

ЗР.Н.157 Соціальна функція спілкування КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 

Формування знань і умінь у вирішенні задач 

організації політичних процесів 

ПП.О.153 Вибори та виборчі системи КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

Формувати прогнози розвитку досліджуваних 

факторів та визначати їх надійність та 

достовірність 

ЗР.Н.156 Держава як сукупність життєдіяльних та 

регулятивних підсистем, співвідношення 

політичної та інших систем у державі. 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

Проводити ідентифікацію системи виконавчої, 

законодавчої та судової системи в Україні та 

світі, оцінювати систему управлінських 

факторів 

ПР.Р.137 Зведення та групування статистичної 

інформації 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Визначати політичну культуру, розрізняти 

типи політичної культури 

ЗР.Н.117 Сутність контекстуалізації 

Етнічні культури в умовах глобалізації 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 
КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Аналізувати складну систему суперечливих та 

динамічних політико-правових процесів, які 

переживає сучасна Україна за допомогою 

понять, категорій, принципів та законів 

політики як фундаментальної дисципліни 

ПР.Р.58 Методи і форми соціального регулювання 

Соціально-політичні процеси у суспільстві 

КЗП.372. . ПФ.Д.89. ЗР.О.25 
КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

Застосовувати різні методики аналізу 

політичної еліти; проводити аналіз політичної 

еліти 

ЗП.Н.46 Політична еліта. Еліта як політологічна 

категорія 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Здатність аналізувати процеси політичного 

життя суспільства 

СВ.Д.32 Об’єкт і суб’єкт політики. Взаємовідносини 

людини і політики в суспільстві. 

Свобода і відповідальність людини. 

КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 
 
КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Робити прогнози та пропонувати різноманітні 

варіанти можливого розвитку подій у сфері 

ПР.Р.139 Міжнародні відносини та міжнародна 

політика: сутність, принципи реалізації та 

КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240 



 

  

двосторонніх та багатосторонніх 

зовнішньополітичних взаємодій України з 

країнами та міжнародними організаціями світу 

основні актори. Типи зовнішньої політики 

Вміння оцінювати роль суб’єктивних і 

об’єктивних чинників в історичному процесі, 

подіях і явищах вітчизняної історії 

ЗР.Н.131 Етимологічні визначення демократії. 

Виникнення і зміст демократії. Критерії та 

принципи демократії. 

КЗП.294. СВ.Е.74. ПР.Р.165 

Виокремлювати динамічну характеристику 

політичної системи через аналіз політичного 

процесу та політичної діяльності 

ПП.Н.78 Політична система суспільства – основна 

категорія політології: основні підходи до 

трактування. Моделі та типи політичних 

систем 

КСО.01.01.5.ПФ.С.03.ПР.Р.01 

Вміння розрізняти основні європейські 

стандарти, які регламентують діяльність 

Євросоюзу 

ПР.О.38 Ретроспектива взаємин України та Європи. 

Україна та Європа на сучасному етапі 

КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

Раціонально проектувати управлінські 

відносини та здійснювати ефективні 

перетворюючі впливи на соціальні об'єкти 

ПП.О.27 Соціальне управління як наука, його предмет, 

об'єкт, структура і роль у функціонуванні та 

розвитку суспільства. Місце теорії 

соціального управління в системі 

суспільних і соціальних наук 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

Розробляти та надавати рекомендації щодо 

організації та проведення пропагандистських, 

рекламних PR-акцій на замовлення політичних 

та громадських організацій 

ЗР.Н.147 Основи розуміння поняття політичної 

реклами. 

КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 

Виявляти, аналізувати та  вирішувати 

проблемні ситуації, пов’язані з процесами 

державотворення   

ЗП.Н.158 Основні засади організації та діяльності 

органів публічної влади в Україні 

КЗН.01.02.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

Вміння аналізувати теоретичні положення 

основних теорій держави; здійснювати 

компаративний аналіз різних теоретичних 

підходів щодо походження держави та її 

призначення  

ЗП.Р.161 Основні теорії виникнення держави КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

використовувати закони геополітики для 

пояснення сучасних регіональних процесів, 

давати оцінку ролі України у світовому 

ПП.Р.163 Об’єкт і предмет політичної географії. 

Основна проблематика і тематика політико-

географічних досліджень. Етапи розвитку 

КЗП.291. ПФ.Д.72. ПП.Р.163 



 

  

політичному просторі світової політичної географії 

виконувати економічні розрахунки, пов’язані з 

визначенням параметрів та ефективності 

функціонування економічних суб’єктів на 

різних рівнях суспільного виробництва 

ЗР.Н.156 Виникнення та розвиток політичної економії. 

Категорії політичної економії. 

КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

застосовувати на практиці історико - правовий 

та порівняльно-правовий методи вивчення 

іноземного законодавства 

ПР.Р.139 Політичні вибори: суть, функції, учасники, 

типи. 

Класифікація політичних виборів 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

 
КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

Вміння аналізувати наслідки глобалізаційних 

процесів в основних сферах життєдіяльності 

людини. 

ПП.Р.140 Базові принципи та категорії національних та 

регіональних проблем сучасного світу. 

КСП..50. ПФ.Д.21. ПР.О.36 

Формування знань про політичну систему 

суспільства. 

ПР.Н.177 Історико-політичний досвід світової 

цивілізації, формування та розвиток 

суспільно-політичних течій. 

КЗН.245. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

Формування знань про національні проблеми 

соціального управління 

ПР.Р.58 Особливості національних проблем 

соціального управління 

КЗН.205. СВ.4. ЗО.П.136 

Вміння давати оцінку ролі України у 

світовому політичному просторі 

ЗП.Р.136 Особливості суспільств «радянського типу». КІ.263. ПФ.Е.64. ЗП.Н.146 

Оволодіння навиками побудови 

індивідуальних оздоровчо-профілактичних 

програм 

ПП.Р.05 Методики побудови індивідуальних 

оздоровчо-профілактичних програм 

КЗП..33. СВ.Д.15. ЗР.О.25 

 



 

  

Додаток В 

ТАБЛИЦЯ – ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ПРАКТИК 

 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

1. Цикл гуманітарної та соціально -економічної п ідготовки  

ГСЕ.1.01  Іноземна мова  Дослідження друкованої 

іноземномовної оригінальної 

літератури та розширення 

лексико-граматичних навичок 

ГСЕ.01  Структура 

складнопідрядного 

речення. Формальні 

ознаки: побудовчі 

слова - сполучники, 

сполучні слова, 

відносні 

займенники. 

КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

ГСЕ.1.02  Основи ведення 

соціального 

діалогу в  

суспільстві  

Теоретичні засади розвитку 

комунікативних процесів у 

суспільстві 

ГСЕ.02  Комунікативний 

процес та його 

особливості 

КІ.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

ГСЕ.1.03  Історія України  Історія України в  різні  

епохи.  

ГСЕ.03  Історія України в 

добу Козацтва 

Сучасна історія 

України 

КСП..50. ПФ.Д.21. ПР.О.36 

 

 

КЗН.245. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 

ГСЕ.1.04  Українська 

мова 
Орфографічні норми сучасної 

ГСЕ.04  Правила складання 

професійних 

КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.О.01 

 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

української літературної мови. документів 

Усне професійне 

мовлення 

 

 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ГСЕ.1.05  Філософія  Людське усвідомлення 

об’єктивної й суб’єктивної 

реальності 

ГСЕ.05  Основний зміст 

пізнавальної 

діяльності 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

ГСЕ.1.06  Правознавство  Основи правової науки ГСЕ.06  Теорія права 

Суб’єкти, об’єкти 

правовідносин 

КІ.25. ПФ.Д.62. ПР.Р.13 

 

КІ.24. ПФ.Д.62. ПР.Р.18 

ГСЕ.1.07  Економічна 

теорія  

Економічні потреби, їх сутність і 

класифікація 

ГСЕ.07  Класифікація 

економічних 

потреб 

КСН.04. ПР.О.02. ПР.Р.18 

ГСЕ.1.08  Інформаційне 

суспільство  

Особливості інформаційного 

суспільства 

ГСЕ.08  Інформаційне 

суспільство 

КСП.02.24. СВ.Е.74. ПП.Р.16 

ГСЕ.1.09  Історія світової  

цивілізації 

Світова культура в загальній 

системі культури 

ГСЕ.09  Місце і роль 

культури у 

політичному житті 

суспільства 

КСП.134.ПФ.Д.09.ПП.О.10 

ГСЕ.1.10 Історія вчень 

про державу і 

право  

Походження права ГСЕ.10 Нерозривність 

держави, 

державної влади і 

права 

КЗН.02.04. СВ.Е.04. ПП.Р.06 

ГСЕ.1.11 Етнографія  Виникнення етнографії ГСЕ.11 Зародження та 

генеза етнографії 

КІ.102.ПФ.Е.10.ПП.О.08 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

в Україні. 

ГСЕ.1.12 Антропологія  Антропологія: зміст, місце та 

роль в сучасному світі 

ГСЕ.12 Еволюція культури КІ.263. ПФ.Е.64. ЗП.Н.146 

ГСЕ.1.13 Українська  

родина  

Міжособистісні стосунки в 

українських родинах 

ГСЕ.13 Психологічна 

сумісність і 

конфлікти у 

міжособистісних 

стосунках в 

українських 

родинах 

КІ.75.СВ.Е.11ЗП.Н.17 

ГСЕ.1.14 Історія науки і 

техніки  

Історія обчислювальної техніки ГСЕ.14 Виникнення науки і 

техніки 

КСП.02.24. СВ.Е.74. ПП.Р.16 

ГСЕ.1.15 Реліг ієзнавство  Предмет курсу і його місце в 

системі гуманітарних і 

суспільних наук 

ГСЕ.15 Релігії світу КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

ГСЕ.1.16 Основи 

конституційног

о права  

Історія виникнення 

конституційного права 

ГСЕ.16 Конституційне 

прав: виникнення 

та розвиток 

КСО.371. ПФ.Д.89. ЗР.Р.213 

ГСЕ.1.17 Логіка  Основні закони правильного 

мислення 

ГСЕ.17 Поняття, судження, 

умовиводи 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ГСЕ.1.18 Екологічна 

етика  

Безпека в системі «людина-

техніка-середовище» 

ГСЕ.18 Узагальнена модель 

забезпечення 

безпеки 

життєдіяльності 

КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.О.01 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

людини. 

ГСЕ.1.19 Етика і 

естетика  

Етико-естетичні теорії ГСЕ.19 Етико-естетичні 

імперативи 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.02 

2. Цикл загально -професійної та п рактичної п ідготовки  

ЗП.2.01  Загальна 

соціологічна 

теорія  

Історія соціологічної теорії ЗП.01  Виникнення та 

розвиток 

соціологічних 

теорій 

КЗП.15. СВ.О.01. ЗР.О.07 

ЗП.2.02  Безпека 

життєдіяльності  

Законодавчі акти із охорони 

праці 

ЗП.02  Законодавчі акти із 

охорони праці 

Задачі та 

організація 

цивільної оборони 

України 

КЗП.01.01.3.СВ.С.04.ПР.О.07 

 

 

КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

ЗП.2.03 Охорона праці в 

галузі  

Задачі та організація цивільної 

оборони України 

 

Надзвичайні ситуації та дії 

населення 

ЗП.03  

 

 

ЗП.04  

Структура органів 

цивільної оборони 

Потенційні загрози 

для населення 

виробничого, 

природного 

походження 

Дії населення при 

виникненні 

надзвичайних 

КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 
 

 

КЗН.01.02.3.СВ.С.01.ЗР.О.01 

 

 

 

 

 

КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

ситуацій 

ЗП.2.04 Конституційне 

право 

зарубіжних 

країн  

Поняття та предмет галузі 

конституційного права в 

зарубіжних країнах 

ЗП.05  Поняття та 

класифікація 

конституційно-

правових 

відносин. 

Специфічний 

характер методів 

конституційно-

правового 

регулювання 

суспільних 

відносин. 

КСО.371. ПФ.Д.89. ЗР.Р.213 

 

 
 

 

КЗН.102.СВ.Е.57.ЗР.О.100 

ЗП.2.05 Історія держави 

і права в 

Україні  

Виникнення історико-правової 

науки 

ЗП.06  Місце, завдання і 

значення в системі 

історичних і 

юридичних знань 

КЗП..29. СВ.Д.13. ПР.О.23 

3. Цикл природничо -наукової  (фундаментальної) п ідготовки  

ПН.3.01  Нові 

інформаційні 

технології  

Інформаційні системи у 

суспільно-політичних 

дослідженнях  

 

 

 

ПН.01  

 

 

 

 

 

Організація 

інформації у ПК. 

Комп’ютерна 

обробка 

електронного 

тексту 

КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240 

 

 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

 

 

 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

 

Інтернет у науковій і політичній 

діяльності. 

 

ПН.02  

Комп’ютерна 

обробка графічної 

(візуальної) 

інформації 

КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

ПН.3.02  Ділова 

кореспонденція 

і  документація  

Основи документознавства  ПН.03  Ділова 

кореспонденція та 

її особливості 

КЗН.01.01.3.СВ.С.01.ЗР.О.09 

4. Цикл професійної та практичної п ідготовки  

ПП.4.01  Всесвітня 

історія  

Всесвітня історія різних часів ПП.01  Історія Стародавніх 

часів 

Історія сучасності 

КСО.371. ПФ.Д.89. ЗР.Р.213 

 

КСП123. ПФ.Д.89. ЗР.Р.201 

ПП.4.02  Історія 

зарубіжних 

політичних 

вчень 

Історико-політичний досвід 

світової цивілізації 

ПП.02  Формування та 

розвиток 

суспільно-

політичних течій 

КСП.02.24. СВ.Е.74. ПП.Р.16 

ПП.4.03  Вступ до 

спеціальності  

Поняття «політична діяльність», 

його складові 

ПП.03  Методологічні 

питання 

практичної 

політології 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

ПП.4.04  Політична 

глобалістика  

Масові політичні дії. ПП .04 Масовидні форми 

політичної участі. 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

ПП.4.05  Історія 

політичної 

думки в  Україні 

Виникнення української 

політичної думки 

Становлення української 

ПП.05  

 

ПП.06  

Політична думка 

Київської Русі. 

Українська 

КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240 

 
 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

політичної думки 

 

Розвиток української політичної 

думки 

 

 

 

ПП.07  

політична думка 

козацько-

гетманської доби. 

Політична думка 

України на 

початку ХХ ст. 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

 

 

 

КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

ПП.4.06  Навчальна 

(ознайомча) 

практика  

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням 

ПП.08  Аналіз отриманих 

результатів і 

розробка 

висновків 

КСП.02.24 

ПП.4.07  Соціологія між  

групової 

взаємодії 

Стратегія розвитку в управлінні 

соціальними закладами 

ПП.09  Теоретичні засади 

управління якістю 

соціальних послуг 

Актуальні 

проблеми 

управління 

соціальних послуг 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 

 

 

 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.02 

ПП.4.08  Етнополітологія  Теорії етнонаціональної 

політики. 

ПП.10  Сутність 

етнополітики. 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ПП.4.09  Загальна теорія  

політики  

Предмет і методи теоретичного 

аналізу політики 

ПП.11  Специфіка пізнання 

політичних явищ 

Соціальна 

обумовленість 

політики 

КЗП.294. СВ.Е.74. ПР.Р.165 

 

КЗП.291. ПФ.Д.72. ПП.Р.163 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

ПП.4.10  Історія і  теорія  

політичних 

партій  

Політичні партії та партійні 

системи 

ПП.12 Види партійних 

систем в світі 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

ПП.4.11  Політична 

конфліктологія  

Міжнародні відносини і світовий 

політичний процес 

ПП.13 Особа як суб’єкт 

політики 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

ПП.4.12  Навчальна 

практика  

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням 

ПП.14  Аналіз отриманих 

результатів і 

розробка 

висновків 

КСП.02.24 

ПП.4.13  Теорія 

міжнародних 

відносин  

Методологічні засади теорії 

міжнародних відносин. 

ПП.15  Витоки теорії 

міжнародних 

відносин. 

Інституціювання 

теорії 

міжнародних 

відносин. 

КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.О.01 

 

 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ПП.4.14  Політичний 

менеджмент  

Суб’єктивні чинники політичної 

діяльності. 

 

 

 

 

Політична ситуація 

ПП.16  

 

 

 

 

 

П.17 

Природа та функції 

політичного 

маніпулювання, 

методи та 

прийоми його 

здійснення. 

Політична ситуація 

як об’єктивна 

КІ..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

 

 

 

 
 

 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

умова політичної 

діяльності. 

ПП.4.15 Соціологія 

громадської 

думки  

Особистість як суб’єкт 

діяльності 

ПП.18  Методи і форми 

соціального 

регулювання 

Соціально-

політичні процеси 

у суспільстві 

КЗП.372. . ПФ.Д.89. ЗР.О.25 

 

 

КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

ПП.4.16  Теоретичні та 

методологічні 

проблеми 

політичних 

досліджень  

Політологія як сфера наукового 

пізнання. 

ПП.19 Політологічне 

дослідження: 

поняття, 

властивості, 

різновиди. 

Рівні 

політологічного 

дослідження. 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

 

 

 

 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

ПП.4.17  Методика 

викладання 

суспільно -

гуманітарних 

наук  

Методичні основи управління 

вищою школою 

ПП.20  Організація 

педагогічного 

процесу у вищій 

школі 

Місце педагогіки в 

Болонському 

процесі 

КЗП.294. СВ.Е.74. ПР.Р.165 

 

 

 

 

КЗП.291. ПФ.Д.72. ПП.Р.163 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

ПП.4.18  Порівняльна 

політологія  

Практичний потенціал 

порівняльної політології  

ПП.21 Основи 

порівняльної 

політології  

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

ПП.4.19  Політична 

історіографія  

Загальна характеристика 

геополітичних регіонів світу. 

ПП.22 Етнополітичні 

конфлікти та 

міжнаціональна 

злагода. 

КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241 

ПП.4.20  Виробнича 

практика  

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням 

ПП.23  Підготовка 

літературного 

(аналітичного) 

огляду за темою 

дослідження 

КСП.02.29 

ПП.4.21  Політологія 

міжнародних 

відносин  

Системний вимір політики ПП.24 Соціальна 

обумовленість 

політики 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

ПП.4.22  Зв’язки з 

громадськістю  

Різновиди спілкування, його 

функції 

ПП.25  Соціальна функція 

спілкування 

КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 

ПП.4.23  Технологія 

політичних 

процесів  

Групи інтересів ПП.26  Вибори та виборчі 

системи 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ПП.4.24  Державне 

управління та 

місцеве 

самоврядування 

Держава як головний 

політичний інститут 

ПП.27  Держава як 

сукупність 

життєдіяльних та 

регулятивних 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

підсистем, 

співвідношення 

політичної та 

інших систем у 

державі. 

ПП.4.25  Державний 

екзамен  

Вирішення основних задач, 

передбачених державним 

екзаменом  

ПП.28 Проведення 

досліджень та 

обробка 

експериментальни

х даних 

Аналіз отриманих 

результатів і 

розробка 

висновків 

КСП.02.23 

 

 

 

 

КСП.02.24 

ПП.4 .26 Політичний 

аналіз і  прогноз  

Поняття, призначення та 

різновиди спостереження 

ПП.29  Зведення та 

групування 

статичтичної 

інформації 

КЗН.414. СВ.С.94. ЗП.Р.242 

ПП.4.27  Політична 

культура  

Культурний простір та зв’язки. ПП.30  Сутність 

контекстуалізації 

Етнічні культури в 

умовах 

глобалізації 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

 

 

 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

ПП.4.28  Політична Пізнавальні процеси і  ПП.31  Характеристика КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

соціологія  професійна діяльність  пізнавальних 

процесів  

ПП.4.29  Політичні еліти  

та лідерство  

Групи інтересів і політика ПП.32  Політичні еліти 

Політичне 

лідерство 

КЗН.02.01.1.ПФ.Е.03.ЗП.О.01 

КСП..24. ПФ.Е.10. ЗР.Р.18 

ПП.4.30  Політика і 

особа  

Політична свідомість  ПП.33  Політична культура 

громадян 

КЗП.213.СВ.О.24З.ПП.Р.18 

ПП.4.31  Зовнішня 

політика 

України  

Особливості зовнішньої  

політики  

ПП.34  Зовнішня політика 

України: 

особливості 

реалізації 

КЗП.113.ПФ.Д.45.ПП.О.69 

ПП.4.32  Історія і  теорія  

демократії  

Виникнення демократії  ПП.35  Теорії демократії КСП.78.СВ.О.56.ПП.Р.76 

ПП.4.33  Політичні 

системи і 

режими 

сучасності  

Аналіз політичних режимів 

і  систем  

ПП.36  Політичні режими 

та політичні 

системи 

КЗП.57.ПФ.Д.89.ПП.Р.55 

ПП.4.34  Основи 

європеїстики  

Європеїстика: основні  

поняття  

ПП.37  Основні поняття 

європеїстики 

КСП.68.СВ.Е.67.ПП.О.98 

ПП .4 .35 Політичні 

проблеми 

управління 

Управлянні в політичній 

сфері  

ПП.38  Особливості 

управління в 

політичній сфері 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

ПП.4.36  Політична 

реклама  

Основи політичної реклами  ПП.39  Основи розуміння 

поняття 

КЗН.01.03.3.СВ.С.01.ЗР.О.01. 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

політичної 

реклами. 

ПП.4.37  Державне 

будівництво 

України  

Історичний розвиток науки 

державного будівництва  

ПП.40  Методологічні 

основи 

державного 

будівництва 

КЗП.102.ПФ.Д.45.ПП.Р.110 

ПП.4.38  Політична 

теорія держави  

Система політичних категорій. ПП.41  Форми й методи 

наукового 

пізнання 

КСО. 204. ПФ.Е.53. ЗР.Н.115 

ПП.4.39  Геополітика  Основи геополітики  ПП.42  Геополітика: 

основні поняття, 

сутність та 

функції 

КСП.23.СВ.О.34.ПП.О.231 

ПП.4.40  Політика і 

економіка  

Взаємозв’язок економіки та 

політики  

ПП.43  Економіка та 

політика: 

механізми 

взаємодії 

КСП.58.СВ.Е.78.ЗР.Н.123 

ПП.4.41  Виборчі 

системи держав 

світу  

Особливості виборчих 

систем  

ПП.44  Виборчі системи 

різних держав. 

КЗП.79.ПФ.Д.89.ЗР.О.98 

ПП.4.42  Національні 

проблеми 

сучасного світу  

Людське усвідомлення 

об’єктивної й суб’єктивної 

реальності 

ПП.45  Типологія 

філософських 

систем 

Глобальні 

КЗП.09. ПФ.Е.05. ПП.Р.05 

 

 

КЗН.17. СВ.Е.07. ПФ.Е.13 



 

  

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва 

навчальної 

дисципліни або 

практики 

Назва 

блоку змістових модулів, що 

входить до навчальної 

дисципліни або практики 

Шифр 

блоку 

змістових 

модулів, що 

входить до 

навчальної 

дисципліни 

або 

практики 

Назва змістового 

модуля 

Шифри змістових 

модулів, що входять до 

блоку змістових модулів 

проблеми 

сучасності 

ПП.4.43  Світовий 

політичний 

процес  

Методологічні засади та основні 

категорії політології 

ПП.46  Політика як 

суспільне явище 

Держава як 

інститут 

політичної 

системи 

КЗП..33. СВ.Д.15. ЗР.О.25 

 

 

 

КІ.263. ПФ.Е.64. ЗП.Н.146 

ПП.4.44  Посткомуністич

ні 

трансформаційн

і процеси в  

країнах ЦПСЄ  

Політичні вчення різних 

часів  

ПП.47  Початкові погляди 

про політику. 

Сучасні політичні 

доктрини 

КЗП..46. СВ.С.19. СВ.Д.32 

 

КЗП.372. ПФ.Д.89.ЗР.Р.213 

ПП.4.45  Фізичне 

виховання 

Індивідуальні оздоровчо-

профілактичні програми 

ПП.48  Методики побудови 

індивідуальних 

оздоровчо-

профілактичних 

програм 

КЗП..33. СВ.Д.15. ЗР.О.25 

 



 

  

Додаток Г 

ТАБЛИЦЯ – РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИЙ 

ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ ТА ПЕРЕЛІК 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 
Перелік дисциплін 

Загальна кількість 

годин/нац. кредитів 
Кредитів ЕСТS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

1 2 3 4 5 6 

Норма-

тивна 

частина 

Цикл гуманітарної та соціально -економічної п ідготовки  

Здатність вільно та грамотно 

спілкуватися за професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова(за 

професійним 

спілкуванням) 

180 / 3 3 

КІ.09 

КІ.10 

КСП.02 

Володіння базовими знаннями 

теоретичних засад розвитку 

комунікативних процесів у суспільстві. 

Основи ведення 

соціального в 

суспільстві 

72 / 1,2 2 КСП 04 

Сформованість умінь в сфері історії 

України 
Історія України 108 / 1,8 3 

КЗП.08 

КСП.02 

Здатність вільно та грамотно 

спілкуватися за професійним 

спрямуванням 

Українська мова(за 

професійним 

спілкуванням) 

108 / 1,8 3 

КІ.09 

КІ.10 

КІ.11 

Опанування системою філософських 

категорій та моделюванням 

філософських проблем 

Філософія 108 / 1,8 3 
КІ.11 

КСП.02 

Цикл загально-професійної та практичної п ідготовки  

Аналізувати соціальну структуру 

суспільства 

Загальна соціологічна 

теорія 
306 / 5,1 8,5 

КЗП.07 

КСП.14 



 

  

Поглиблення теоретичних знань та 

формування умінь їх використовувати в 

науковій та інших видах професійної 

діяльності 

Безпека 

життєдіяльності 
72 / 1,2 2 

КЗП.03 

КСП.02 

КЗП.18 

Поглиблення теоретичних знань та 

формування умінь їх використовувати в 

науковій та інших видах професійної 

діяльності 

Основи охорони 

праці  
72 / 1,2 2 

КЗП.05 

КЗП.08 

КСО.01 

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

Уміння користуватися комп’ютерними 

технологіями в професійній сфері 

Нові інформаційні 

технології 
216 / 3,6 6 

КЗП.03 

КСП.02 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Сформованість умінь в сфері 

всесвітньої історії 
Всесвітня історія 270 / 4,5 7,5 

КІ.09 

КСП.02 

Формування знань і умінь щодо історії 

зарубіжних політичних вчень 

Історія зарубіжних 

політичних вчень 
90 / 1,5 2,5 

КЗП.06 

КСП.15 

Сформованість умінь в сфері 

політичної діяльності 

Вступ до 

спеціальності 
288 / 4,8 8 

КЗП.06 

КСП.15 

Сформованість умінь в сфері 

глобальних політичних процесів 

Політична 

глобалістика 
90 / 1,5 2,5 

КЗП.03 

КСП.02 

Формування знань і умінь щодо 

розвитку політичної думки в Україні 
Історія політичної 

думки в Україні 
180 / 3 5 

КЗП.03 

КІ.03 

КСП.02 

Знання шкідливих і небезпечних 

чинників. Уміння розробити та 

впровадити заходи по створенню 

здорових умов праці 

Соціологія між 

групової взаємодії 
144 / 2,4 4 

КЗП.01 

КЗП.02 

Сформованість умінь в сфері володіння 

знаннями з етнополітології 
Етнополітологія 180 / 3 5 

КЗП.03 

КЗП.18 

Сформованість умінь в сфері 

політичної теорії 

Загальна теорія 

політики 
252 / 4,2 7 КЗН.01 

Формування знань і умінь щодо Історія і теорія 144 / 2,4 4 КЗП.03 



 

  

розвитку політичних партій політичних партій КСП.02 

КЗП.18 

Формування знань і умінь у вирішенні 

задач організації політичних процесів 
Політична 

конфліктологія 
108 / 1,8 3 

КІ.09 

КІ.10 

КСП.02 

Формування знань і умінь щодо теорії 

міжнародних відносин 
Теорія міжнародних 

відносин 
360 / 6 10 

КЗП.05 

КЗП.08 

КСО.01 

Формування знань і умінь щодо 

політичного менеджменту 

Політичний 

менеджмент 
288 / 4,8 8 

КЗП.01 

КЗП.02 

Опанування методики і понятійного 

апарату соціологічних досліджень 

громадської думки. 

Соціологія 

громадської думки 
234 / 3,9 6,5 

КЗП 07 

КІ.11 

Сформованість умінь в плануванні 

наукових досліджень, обробки 

результатів, їх статистичного 

оброблення та аналізу 

Теоретичні та 

методологічні 

проблеми політичних 

досліджень 

72 / 1.2 2 

КЗП.05 

КЗП.08 

КСО.01 

Опанування основами захисту від 

надзвичайних ситуацій, виробничих 

(промислових) катастроф, природних 

аномальних явищ 

Методика викладання 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

162 / 2,7 4,5 
КЗН.01 

КСП.14 

Вміння робити аналіз результатів 

емпіричного політичного дослідження 

Порівняльна 

політологія 
72 / 1,2 2 

КЗП.03 

КСП.02 

Формування знань і умінь щодо 

політичної історіографії 

Політична 

історіографія 
144 / 2,4 4 КЗН.01 

Сформованість умінь в сфері 

політичних міжнародних відносин 

Політологія 

міжнародних 

відносин 

144 / 2,4 4 
КЗП.07 

КСП.14 

Формування знань і умінь у вирішенні 

задач організації в сфері спілкування з 

громадськістю 

Зв’язки з 

громадськістю 
198 / 3,3 5,5 

КІ.09 

КІ.10 

КІ.11 

Формування знань і умінь у вирішенні Технології 180 / 3 5 КСП.02 



 

  

задач організації політичних процесів політичних процесів КСП.03 

Формування знань і умінь у вирішенні 

задач організації в сфері державного 

управління 

Державне управління 

та місцеве 

самоврядування 

180 / 3 5 
КІ.11 

КСП.02 

Сформованість умінь в сфері 

політичного прогнозування 

Політичний аналіз та 

прогноз 
72 / 1,2 2 

КЗП.03 

КСП.02 

Сформованість умінь в сфері 

політичної культури 
Політична культура 180 / 3 5 

КЗП.03 

КЗП.18 

Здатність проведення соціологічних 

досліджень, вміння складати програми 

соціологічних досліджень 

Політична соціологія 72 / 1,2 2 
КЗП.08 

КСП.02 

Сформованість умінь в сфері 

політичного лідерства 

Політичні еліти та 

лідерство 
144 / 2,4 4 

КЗП.01 

КЗП.02 

Цикл професійної та практичної п ідготовки  

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням 

Навчальна 

(ознайомча)  

практика 

108 / 1,8 3 

КСП.01 

КСП.02 

КСП.03 

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням Навчальна  практика 162 / 2,7 4,5 

КСП.01 

КСП.02 

КСП.03 

Вирішення основних задач, 

передбачених стажуванням Виробнича практика 324 / 5,4 9 

КСП.01 

КСП.02 

КСП.03 

Уміння обробляти результати 

досліджень, досліджувати об’єкти, 

робити теоретично обґрунтовані 

висновки 

Державний екзамен 108 /1,8 3 

КСП.01 

КСП.02 

КСП.03 

Загальна кількість годин/нац. кредитів на нормативну частину 6192 / 103,2 172  

Варіатив

на 

частина 

Цикл гуманітарної та соціально -економічної п ідготовки  

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань з правових основ 
Правознавство 72 / 1,2 2 

КЗН.02 

КЗН.04 

Вміння застосовувати аналіз Економічна теорія 72/1,2 2 КСП.02 



 

  

економічних відносин між людьми в 

процесі господарської діяльності у 

різних типах економічних систем 

КСП.03 

Уміння використовувати наукові 

знання в галузі інформатики та 

сучасних інформаційних технологій. 

Інформаційне 

суспільство 
  КЗН 10 

Уміння використовувати в професійній 

діяльності знання про світову 

цивілізацію 

Історія світової 

цивілізації 
  КЗН 03 

Формування знань і умінь щодо історії 

вчень про державу і право 

Історія вчень про 

державу і право 
  КСП 01 

Здатність інтегрувати одержані знання з 

етнографії в професійну діяльність 
Етнографія   КСП 04 

Уміння використовувати в професійній 

діяльності знань з антропологічної 

галузі 

Антропологія   КСП 04 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знання щодо особливостей 

родинних стосунків 

Українська родина   КСО 01 

Уміння використовувати в професійній 

діяльності сучасні наукові принципи та 

методи. 

Історія науки і 

техніки 
  КІ 03 

Здатність інтегрувати одержані знання 

для розвитку національної культури, 

гуманізму, особистого духовного 

самовдосконалення 

Релігієзнавство   КСО 14 

Уміння здійснювати правовий аналіз 

конституційно-правових норм 

Основи 

конституційного 

права 

  КЗН 04 

Здатність використовувати в 

професійній діяльності логічне 

мислення та творчі здібності 

Логіка   КСО 15 



 

  

Здатність застосувати загальнолюдські 

принципи співіснування та етичні 

норми поведінки відносно людей та 

оточуючого середовища 

Екологічна етика   КСО 04 

Здатність зрозуміти необхідність для молодої 

людини належного етико-естетичного 

виховання та для позитивних зрушень в 

розвитку українського суспільства 

Етика і естетика   КСО 09 

Цикл загально-професійної та практичної п ідготовки  

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про право різних країн 
Конституційне право 

зарубіжних країн 
90 / 1,5 2,5 

КСО.02 

КСО.01 

КЗН.04 

Здатність застосовувати в професійній 

діяльності знань про культуру 

державного управління 

Історія держави і 

права 
144 / 2,4 4 

КЗН.02 

КЗН.04 

Цикл природничо -наукової (фундаментальної) п ідготовки  

Організувати роботу трудового 

колективу на виконання завдань 

діяльності 

Ділова 

кореспонденція і 

документація 

72 / 1,2 2 
КЗН.02 

КЗН.04 

Цикл професійної і практичної підготовки 

Здатність аналізувати процеси 

політичного життя суспільства 
Політика і особа 72/1,2 2 КСО 01 

Сформованість знань та умінь щодо 

функціонування політичної влади 

Зовнішня політика 

України 
72 / 1,2 2 

КСП.04 

КСО.01 

виважено оцінювати роль суб’єктивних 

і об’єктивних чинників в історичному 

процесі, подіях і явищах вітчизняної 

історії 

Історія і теорія 

демократії 
72 / 1,2 2 

КСП 01 

КЗП 13 

 

Сформованість знань та умінь щодо 

популярності та ефективності 

діяльності політичного лідера 

Політичні системи і 

режими сучасності 
288 / 4,8 8 

КЗП.08 

КСП.02 

розрізняти основні європейські Основи европеїстики  72 / 1,2 2 КЗН 03 



 

  

стандарти, які регламентують 

діяльність Євросоюзу 

Раціонально проектувати управлінські 

відносини та здійснювати ефективні 

перетворюючі впливи на соціальні 

об'єкти 

Політичні проблеми 

управління 
216 / 3,6 6 

КСО 16 

КСП 05 

Використання новітніх та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, форм і методів політичного 

маркетингу і менеджменту в 

демократичному політичних суспільств 

Політична реклама 72 / 1,2 2 
КСП 13 

КЗП 09 

Володіння знаннями про принципи 

єдності та поділу влади. 

Державне 

будівництво України 
144 / 2,4 4 

КЗН.02 

КЗН.04 

Знання про владні відносини в 

сучасному українському суспільстві 

Політична теорія 

держави 
90 / 1,5 2,5 

КЗП.10 

КЗН.04 

Уміння аналізувати геополітичну 

ситуацію 
Геополітика 90 / 1,5 2,5 КСП.02 

виконувати економічні розрахунки, 

пов’язані з визначенням параметрів та 

ефективності функціонування 

економічних суб’єктів на різних рівнях 

суспільного виробництва 

Політика і економіка 180 / 3 5 КЗН 06 

застосовування на практиці історико - 

правовий та порівняльно-правовий 

методи вивчення іноземного 

законодавства 

Виборчі системи 

держав світу 
180 / 3 5 КЗН 10 

аналіз наслідків глобалізаційних 

процесів в основних сферах 

життєдіяльності людини. 

Національні 

проблеми сучасного 

світу 

252 / 4,2 7 
КЗН 12 

КЗН 03 

формування знань про політичну 

систему суспільства 

Світовий політичний 

процес 
126 / 2,1 3,5 КЗН 08 

давати оцінку ролі України у світовому Посткомуністичні 72 / 1,2 2 КЗП 03 



 

  

політичному просторі трансформаційні 

процеси в країнах 

ЦПСЄ 

КЗП 06 

Загальна кількість годин/нац. кредитів на варіативну частину 2448 / 40,8 68  

 



 

  

Додаток Д 

НОРМАТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗНТУ ЗА НАПРЯМОМ 

ПІДГОТОВКИ 6. 030104 «ПОЛІТОЛОГІЯ (за сферами політичної діяльності)» ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР 

 

Державний 
екзамен 

КЗП..29. СВ.Д.13. ПР.О.23, КЗП..29. СВ.Д.13. ПР.О.23 КЗП.294. СВ.Е.74. 

ПР.Р.165, КЗП.291. ПФ.Д.72. ПП.Р.163, КЗН.411. СВ.С.94. ЗР.Р.240, КЗН.414. 

СВ.С.94. ЗП.Р.242, КЗН.412. СВ.С.94.ПП.О.241, КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.01, 

КЗП.01. ПФ.Д.01. ПР.О.02, КСП.247. ПФ.Д.62. ПР.Р.138, КСО.371. ПФ.Д.89. 

ЗР.Р.213, КСО. 204. ПФ.Е.53. ЗР.Н.115 

 (шифри змістових модулів, що виносяться на державну атестацію) 

 


