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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Політологія» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 052 «Політологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти затверджена Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 30 серпня 2016 року, протокол № 7. Освітньо-професійна програма 

«Політологія» акредитована рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України 

від 26 квітня 2017 року протокол № 125 (наказ МОН України від 27.04.2017 № 658). Сертифікат 

про акредитацію НД № 099666. Термін дії сертифіката до 01 липня 2027 року (на підставі наказу 

Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565). 

Зміни до освітньо-професійної програми «Політологія» вносяться з метою приведення  у 

відповідність до вимог «Стандарту вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія», затвердженого та введеного в дію Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 329. 

Розроблена робочою групою у складі :  

Членів проектної групи спеціальності 052 Політологія  

д. політ. н„ проф. Климончука В. Й. 

д. політ. н., проф. Дерев’янка С. М. 

д. політ. н., проф. Монолатія І. С.  

 

Членів групи забезпечення :  

д. іст. н., проф. Марчука В. В. 

к. політ. н., доц. Кобець Ю. В. 

к. політ. н., доц. Доцяка І. І. 

 

При створенні освітньо-професійної програми враховані пропозиції, висловлені під час її 

обговорення зацікавленими сторонами та відображені у рецензіях відгуках зовнішніх 

стейкхолдерів : 

 

В. І. Гладій В. І. –  перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради, кандидат 

політичних наук _____________________ 

 

В. Я. Джигіта – начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

_______________________________ 

 

І. Б. Дебенко – генеральний директор Івано-Франківського обласного телебачення 

«Галичина», кандидат політичних наук _______________________ 

 

  Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю відтворена, тиражована та 

розповсюджена без згоди ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника».  
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 053 «Політологія» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Державний вищий навчальний заклад  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Кафедра політології 

Кафедра політичних інститутів та процесів 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Освітня кваліфікація : Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Спеціальність 052 «Політологія» 

Кваліфікація в дипломі «Магістр з галузі Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю Політологія» 

Magistr of Philosophy in Social and Behavior Sciences Political science 

Офіційна назва освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма  «Політологія» 

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитацї Первинна акредитація у 2017 році 

Міністерство освіти і науки України  

Сертифікат про акредитацію НД № 0996665 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відповідно до рішення Атестаційної комісії від 26.04.2017 р., протокол № 125 (наказ МОН України від 

27.04.2017 № 658) з галузі знань (спеціальності) 05 «Соціальні та поведінкові науки» 052 «Політологія» визнано акредитованим за рівнем «магістр».  

Термін дії сертифіката до 01 липня 2027 року (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565) 

 

Цикл / рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, НРК України – 7 рівень 

Передумови Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр». 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, 

що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 052 «Політологія»  для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Обмеження щодо форм навчання Немає. Денна форма навчання; заочна форма навчання. 

Мова викладання  Українська 

Термін дії освітньо-професійної програми До 01 липня 2027 року 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://   

2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі політології, що володіють знаннями з теорії  та практики політичних дисциплін, суспільних наук, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу. 

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення оволодіння здобувачами другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відповідно до сьомого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій в останній редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341» від 25.06.2020 р. за № 519. (https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/5l9-2020-п#n2), розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки фахівців, які володіють спеціалізованими концептуальними 

знаннями, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, мають спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, що необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур. 

Це відповідає стратегічним цілям університету, зокрема формуванню висококваліфікованих професіоналів шляхом органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на засадах академічної доброчесності. Цілі освітньо-професійної програми спрямовані на втілення університетом його 

місії, стратегічних цілей і напрямів, тактичних завдань розвитку, які чітко сформульовані у «Стратегії розвитку ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (затверджена Вченою радою університету 26 червня 2019 року, протокол № 6). Документом, який розмішений на 

сайті університету (https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2019/pdf) визначено, зокрема, місію університету : освіта – надання якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку високопрофесійних фахівців; наука – формування сучасного дослідницького університету – центру генерування інноваційних 

ідей та їх реалізації; регіон – спрямування освітнього та наукового потенціалу на розвиток і зміцнення регіону. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація) Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Спеціальність: 052 «Політологія». 

Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), влада та урядування, політичні інститути та процеси, політичні 

https://nung.edu.ua/department/%D0%BD%D0%B2/07-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://zakon/
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Стратегія-розвитку-ПНУ-на-сайт_ост..pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Стратегія-розвитку-ПНУ-на-сайт_ост..pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Стратегія-розвитку-ПНУ-на-сайт_ост..pdf
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трансформації, публічна політика, світова політика та політика окремих країн та регіонів. 

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. 

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні 

дисципліни. 

Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери. 

Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності та дослідній роботі у сфері 

політичних наук.  

Освітньо-професійна програма містить обов’язкові дисципліни (загальної та професійної підготовки) та вибіркові дисципліни (професійно-орієнтовані та вільного вибору студента). Вибіркові дисципліни становлять 

30 % загального обсягу програми. 

Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна з прикладною орієнтацією. Програма передбачає реалізацію інтегрального підходу до розвитку теоретичних знань, практичних  вмінь та здатності їх застосовувати у  навчальній діяльності,  

сфері політики.  

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації Спеціальна освіта з політології.  

Формування та розвиток професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості. 

Ключові слова :  політика, політологія, політичні науки, політичні інститути та процеси 

Особливості програми Освітньо-професійна. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з політології. 

Освітньо-професійна програма складається з освітньої та професійної складових : професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною спеціальністю і яка містить 

нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору здобувача, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності; 

науково-дослідна робота; підготовка та захист кваліфікаційно роботи.  

Нормативний зміст освітньо-професійної програми: 

1. Система знань у вигляді переліку дисциплін з мінімальної кількістю навчальних годин/кредитів. 

2. Анотації навчальних дисциплін. 

3. Присвоєння кваліфікації магістр політології здійснюється після виконання освітньої складової та захисту кваліфікаційної роботи. 

4. Університет має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін. 

Освітньо-професійна програма призначена для сертифікації магістра політології та атестації випускника магістратури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Випускники придатні до працевлаштування у таких сферах діяльності, на основних посадах за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010: Експерт із суспільно-політичних питань; Консультант із 

суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія); Науковий співробітник (філософія, історія, політологія); Науковий 

співробітник-консультант (філософія, історія, політологія); Оглядач політичний; Політичний оглядач; Політолог; Журналіст; Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації; Менеджер (управитель) із зв’язків 

з громадськістю; Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю); Організатор громадських заходів; Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; Викладач (методи навчання); Викладач вищого навчального 

закладу; Викладач професійного навчально-виховного закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу; Викладач-стажист; Лектор; Методист культурно-освітнього закладу; Консультант (в апараті органів 

державної влади, виконкому); Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика); Науковий співробітник-консультант (методи навчання); Науковий співробітник-консультант (проєкти та програми у сфері 

матеріального та нематеріального виробництва); Радник (органи державної влади). 

Особа, яка отримала ступінь магістра з політології, може здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в 

органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність в Україні та за 

кордоном. 

Подальше навчання  FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень ,HPK – 8 рівень 

Можливість навчання за програмою третього (доктора філософії освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспірантурі зі спеціальності 052 «Політологія» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», інших ЗВО, наукових установах в Україні та за кордоном.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

Доступними є окремі дослідницькі стипендії, що можуть містити додатковий освітній компонент. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Освітньо-професійна програма забезпечує проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та індивідуальні заняття. 

У процесі викладання передбачено застосування традиційних та інноваційних навчальних технологій, як: лекції проблемного характеру, семінари-дискусії, практичні заняття, в ході яких розв’язуються задачі, 

ситуаційні завдання; робота в малих групах, «мозкові атаки», презентації, що розкривають зв’язок з проблематикою кваліфікаційної роботи, самостійна робота з опрацювання джерел;  виконання індивідуальних  

науково-дослідних завдань, підготовка тез і статей, створення презентацій; змішані форми навчання з використанням платформ дистанційного навчання (http://www.d-learn.pnu.edu.ua та ін.), можливостей академічної 

мобільності, самонавчання тощо. 

Крім обов’язкових нормативних дисциплін, здобувачі мають право на вивчення частини дисциплін за власним вибором. Нормативними актами України (пункт 15 частини першої статті 62) Закону України «Про 

вищу освіту» передбачено, що здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти. 

За рішенням Вченої ради факультету історії, політології та міжнародних відносин здобувачу як вибіркові дисципліни можуть бути зараховані «трансферні кредити» ЄКТС, здобуті в іншому ЗВО або науковій 

установі під час стажування чи за допомогою інших форм академічної мобільності. 

Оцінювання Проміжний контроль із складанням іспитів та заліків за відповідними дисциплінами, що дозволяє оцінити набуті компетентності, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, захист курсових робіт, 

звітів про практику. 
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Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за системою ECTS та національною шкалою оцінювання. Форми контролю – поточний та підсумковий екзамен (іспит) або залік заліків за відповідними 

навчальними дисциплінами, що дозволяє оцінити набуті здобувачами компетентності,  Оцінювання рівня знань здобувачів проводиться за модульно-рейтинговою системою. Поточний включає контроль знань, умінь 

та навичок здобувачів на лекціях, лабораторних, семінарських (практичних) заняттях, під час виконання індивідуальних навчальних завдань, апробації результатів досліджень на наукових конференціях, захисту 

звітів про практику. 

та інших видів самостійної роботи. Співвідношення аудиторних годин і годин для самостійної роботи – 1/4 і 3/4 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів (іспитів), заліків та підсумкової атестації. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у політичній сфері, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових 

досліджень та/або здійснення інновацій. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 

СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність  у закладах освіти.  

СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та 

політики окремих країн та регіонів. 

СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 

СК05. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу. 

СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 

СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 

7.– Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР 01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей 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 та 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 етичних аспектів. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня вищої освіти (пункти 35-38 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-30-grudnya-2015-r-t240321).  
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Склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 052 «Політологія» : докторів наук, професорів – 4, кандидатів наук, доцентів – 4. Можлива участь у 

навчальному процесі закордонних фахівців.  

Працівники один раз на п’ять років підвищують кваліфікацію. 

Матеріально-технічне забезпечення Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (пункти 39-40 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365).  

Заняття проводяться у лекційних та мультимедійних аудиторіях, комп’ютеризованих класах, спеціалізованих навчальних лабораторіях. 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідно ДО технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (пункт 38 «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.03.2021 р. № 365).  

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення має актуальний змістовний контент, містить авторські розробки науково-педагогічних працівників та базується на сучасних ІКТ. 

Наявність навчального контенту, робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, планів практичних (семінарських) занять, завдань для самостійної роботи, індивідуальних науково-дослідних 

завдань. Використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи. Забезпечення програмами для проходження практик. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», міжнародних конвенцій, угод, меморандумів та інших діючих нормативно-правових актів, які регламентують ці питання. 

На сьогодні університет має 90 діючих угод про наукову та культурну співпрацю з 20 країнами. Міжнародна кредитна мобільність реалізовується завдяки програмам академічної мобільності: Erasmus+, 

Mobilite Direct, магістерськими та програми подвійного дипломування та інші види співпраці в рамках діючих угод. Окремі угоди  укладені факультетом історії, політології і міжнародних відносин, 

зокрема з навчальними закладами Республіки Польща: Студіум Східної Європи Варшавського університету, (Варшава), Університет імені Адама Міцкевича, (м. Познань), Жешувський університет (м. 

Жешув), Університет Миколи Коперніка (м. Торунь), Університет імені Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін). 

Міжнародна кредитна мобільність 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є можливість навчання іноземних здобувачів вищої освіти, які володіють українською 

мовою. 
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10. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові 

проєкти, практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
Семестр 

 

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Методика викладання політології у вищій школі 3 1 

ОК2 Методика та організація наукових досліджень 3 2 

ОК3 Психологія вищої школи 3 2 

ОК4 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 3 2 

1.2. Цикл професійної підготовки 

1.2.1. Теоретична підготовка 
ОК5 Політичні інститути та процеси 6 1 

ОК6 Прикладна політологія 6 1 

ОК7 Аналіз державної політики 6 2 

ОК8 [Політична ідеологія 3 1 

ОК9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 1 

1.2.2. Практична підготовка   

ОК10 
Виробнича практика в органах державної влади та місцевого 

самоврядування 
6 2 

ОК11 Науково-педагогічна практика 6 3 

ОК12 Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) 15 1,2,3 

2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ВК1 Правові проблеми політичної науки 3 1 

ВК2 Джерела політологічних досліджень 3 1 
ВК3 Якісні та кількісні методи політичної науки 3 1 

ВК4 Науковий семінар  3 1 

ВК5 Політологічна теорія держави. 3 1 

ВК6 Теорія політичної легітимності 3 1 

ВК7 Критичне мислення 3 1 

ВК8 Політичні цінності 3 2 

ВК9 Основи демократії 3 2 

ВК10 Академічна доброчесність 3 2 

ВК11 Етнонаціональні проблеми сучасного світу 3 2 

ВК12 Регіоналізація Європи: політичний та етнонаціональиий аспекти 3 2 

ВК13 Політичні системи держав-членів Європейського Союзу 3 2 

ВК14 Соціологія політичних партій 3 3 

ВК15 Партійні системи країн пострадянського простору 3 3 

ВК16 Партійні системи країн Європейського Союзу 3 3 

ВК17. Політична антропологія 3 3 

ВК18 Соціологія громадської думки 3 3 

ВК19 Політичний копірайнтинг 3 3 

ВК20 Кратологія 3 3 

ВК21 Світовий геополітичний процес  3 3 

ВК22 Політична етика та політична відповідальність 3 3 

ВК23 Децентралізація та управління ОТГ 3 3 
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ВК24 Паблік релейшен 3 3 

ВК25 Основи сталого розвитку  3 3 

ВК26 Соціологія політичного конфлікту 3 3 

ВК27 Технології  політичної\ комунікації  3 3 

3. АТЕСТАЦІЯ 

 Атестація 3 3 

    

F 
Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) 
результатами  навчання (компетентностями) 

  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (таблиця 1)   

G Форми організації  та технології навчання   

 

- організаційні форми : колективне та інтегроване навчання тощо 
- технології навчання : пасивні (пояснювально-ілюстративні), активні  
(проблемні, інтерактивні, проєктні, інфлормаційн0-комп’ютерні, 
позиційне та контекстне навчання, технологія співпраці) тощо 

  

H Форми та методи оцінювання результатів навчання  
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- види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 
самоконтроль 
Система методів оцінювання складається із двох видів контролю: 
поточного та підсумкового. 
Поточний контроль включає: 
- тестування — така форма контролю дозволяє перевірити підготовку 

студентів до кожного заняття, проводиться регулярно на вибірковій 
основі; 

- творчі завдання — проводиться з метою формування вмінь і навичок 
у студентів практичного спрямування, формування сучасного 
наукового мислення, вміння приймати відповідальні та ефективні 
рішення; 

- самостійна робота — така форма контролю дозволяє виявити вміння 
чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання, 
вміння працювати самостійно; 

- індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації 
дослідно-проектних робіт, звіти про розробку комплексних 
консультативних проектів, звіти про практику, письмові есе, 
контрольні роботи, курсові роботи) - проводиться впродовж семестру 
з метою отримання практичних навиків та умінь щодо використання 
та опрацювання наукових джерел, написання статей, тез, оформлення 
звітів, розробка презентаційного матеріалу, використання 
теоретичних та емпіричних методів дослідження. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/ заліку (за сумою 
накопичених упродовж вивчення дисципліни балів), який 
спрямований на перевірку знань студентів. 
Упродовж вивчення дисципліни студент зобов’язаний: 

- систематично відвідувати заняття; 
- вести конспекти лекцій і семінарських занять; 
- приймати активну участь в роботі на семінарських заняттях; 
- виконувати тестові завдання; 
- виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання. 

- форми контролю. усне та письмове опитування, тестовий контроль, 

захист індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях ссе, 

підсумкова атестація — державний іспит зі спеціальності.  

Університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра 

(спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів 

ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % 

від загального обсягу освітньої програми. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою — (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно з можливістю повторного складання”, “незадовільно з 

обов’язковим повторним вивчення дисципліни”)  і вербальною – 

(“зараховано”, “не зараховано з можливістю повторного складання” 

та “не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”). 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи.  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

здобувачем його індивідуального навчального плану. 

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.  

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті 

або в репозитарії ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», або на веб сайті 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин. 

Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи встановлює 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Вимоги до публічного 

захисту кваліфікаційної 

роботи (за наявності) 

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи 

встановлює ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 
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Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/ 

результатів навчання дескрипторам НРК 

(магістр політології 7-го рівня НРК) 

 
Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, 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 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 
проведення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових 

знань та процедур 

 

Ум 2 Здатність 

інтегрувати знання та 

розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 
контекстах 

 

Ум 3 Здатність 

розв’язувати проблеми у 

нових або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 
аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються  

Відповідальність та 

автономія 

АВ1 Управління 

робочими або 

навчальними 
процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів 

 

АВ2 

Відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 
практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів 

 

АВ3 Здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Загальні компетентності 

ЗК01 - Ум2 - АВ 3 

ЗК02 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК03 Зн1 Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 

ЗК04 - Ум2, Ум3 К1 АВ2, АВ3 

ЗК05 Зн1 Ум2, Ум3 К1 АВ2, АВ3 

ЗК06 Зн1 Ум1, Ум2 К1 АВ2 

ЗК07 Зн1 Ум3 - АВ3 

ЗК08 - Ум1, Ум3 К1 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01  Зн1 Ум1,  Ум2 К1 АВ2, АВ3 

СК02  Зн1 Ум1,Ум2,Ум3 К1 АВ1, АВ2, АВ3 

СК03  Зн1 Ум2 К1 АВ2, АВ3 

СК04  Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 

СК05  Зн1 Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 
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СК06  Зн1 Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 

СК07  Зн1 Ум2,Ум3 К1 АВ1, АВ2 

СК08  Зн1 Ум2 К1 АВ1, АВ2 

СК09  Зн1 Ум2 К1 АВ1, АВ2, АВ3 

 

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей 

 

 

Результати 

навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

З
К
0
1

 

З
К
0
2

 

З
К
0
3

 

З
К
0
4

 

З
К
0
5

 

З
К
0
6

 

З
К
0
7

 

З
К
0
8

 

С
К
0
1
 

С
К
0
2
 

С
К
0
3
 

С
К
0
4
 

С
К
0
5
 

С
К
0
6
 

С
К
0
7
 

С
К
0
8
 

С
К
0
9
 

ПР01. + +       + + + + + + + + + 

ПР 02.  +          + + + + +  

ПР 03.    + +   +      +  + + 

ПР 04.   +      +       +  

ПР 05.   +            + +  

ПР 06.  +   + +   + + + + + + +   

ПР 07.    +   +   + +    +   

ПР 08.   +  +     +  + + +    

ПР09.  +  +      + + + +     

ПР10. 

 

+    +  + +       +  + 
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