ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
підготовки бакалаврів в галузі 05 Соціальні та поведінкові науки
Загальна інформація
Бакалавр політології
Назва кваліфікації
Політологія
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Назва вищого навчального
кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту,
закладу та структурного
кафедра філософії
підрозділу
Національна агенція із забезпечення якості вищої освіти
Акредитуюча інституція
Цикл вищої освіти – перший (бакалаврський), 6-й рівень
Цикл/рівень програми
Національної рамки кваліфікації
Вимоги до рівня освіти осіб, які Навчатися за освітньою програмою підготовки бакалавр за
освітньою програмою Політологія можуть особи, які мають
можуть навчатися за
повну загальну середню освіту.
програмою
А

Мета освітньої програми
набуття професійної кваліфікації політолога. Спрямована на підготовку до роботи в
органах державної влади і місцевого самоврядування, політичних партіях і громадських
організаціях, комерційних структурах на
посадах політичних аналітиків і
консультантів, політичних експертів, менеджерів виборчих кампаній, спічрайтерів.
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Характеристика програми
Передбачає опанування майбутнім фахівцем знань і
вмінь з планування виборчий кампаній й координування
дій працівників виборчого штабу; визначення концепції
виборчої кампанії; підготовку та поширення інформації про
якість, особливості й переваги політичних товарів та
послуг; створення привабливого образу політичного лідера
в очах виборців; створення і підтримка зв’язку політичних
акторів з іншими суб’єктами суспільно-політичного
процесу; моніторинг інформаційного простору та
написання
статей,
прес-релізів,
ведення
блогів,
розповсюдження інформації через соціальні мережі;
представлення інтересів організації на національному або
міжнародному рівнях; аналіз політичних процесів на
міжнародному, національному і локальному рівнях.
Надання учасникам професійних знань, умінь, інших
компетентностей, що ведуть до здобуття першого
(бакалаврського) рівня.
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи
за Класифікатором професій ДК 003:2010 зі змінами та
доповненнями від 02.09.2015, затвердженого Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за
№ 1084 і може займати зазначені первинні посади: експерт,
аналітик, радник, консультант у місцевих органах влади,
районних, міських, обласних державних адміністраціях
(відділи внутрішньої політики; аналітичні центри: в
органах МВС і СБУ, в неурядових громадсько-політичних
організаціях та ін.); службах вивчення громадської думки
та суспільно-політичних настроїв; установах та виборчих
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Предметна область,
напрям

Основний фокус
програми: загальна /
спеціальна
Орієнтація програми
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штабах громадських об’єднань і політичних партій; в
інших сферах управління; спеціаліст у галузі державного
управління; співробітник управління внутрішньої політики
державної адміністрації; референт-політик державної
адміністрації; викладач соціально-політичних дисциплін;
політичний оглядач; редактор суспільно-політичних
видань.
Інформаційна практика, Аналітична практика, Практика в
Особливості програми
політичних інститутах
Працевлаштування та продовження освіти
2443.2 – Політолог
Працевлаштування
2443.2 – Політичний оглядач
2443.2 – Експерт із суспільно-політичних питань
2443.2 – Консультант із суспільно-політичних питань (в
партіях та інших громадських організаціях)
2443.2 – Експерт із соціальної відповідальності
1141.1 - Вища посадова особа (голова, генеральний секретар,
секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії
1143.2 - Вища посадова особа самоврядувальної організації
(крім національних академій України)
1141.1 - Вища посадова особа (голова, співголова,
президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар)
професійної спілки
2451.2 - Оглядач політичний
2419.3 - Консультант (в апараті органів державної влади,
виконкому)
2419.2 - Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
3414 - Фахівець із конференц-сервісу
Можливість навчатися за програмами другого циклу
Продовження освіти
(магістерського).
Підходи до викладання
та навчання
Система оцінювання

Стиль та методика навчання
Лекції,
практичні
заняття,
лабораторні
заняття,
самонавчання.
Усні та письмові екзамени, заліки, контрольні роботи,
презентації, практика, курсова робота.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі суспільно-політичної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
1. Здатність вчитися
Загальні
2. Комунікаційні навички
3. Навички роботи в команді
4. Вирішення проблем
5. Автономія
6. Навички обдумування
7. Навички міжособистісного спілкування
8. Планування та управління часом
9. Прийняття рішень.
10. Цінування різноманітності та мультикультурності
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Спеціальні (фахові)

11. Етичні зобов’язання.
12. Здатність до критики та самоконтролю.
13. Здатність вдосконалювати власне навчання і виконання,
включно з розробленням навчальних і дослідницьких
навичок.
14. Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб
виявляти проблеми і виробляти рішення.
Міцне знання професії на практиці.
1. Здатність до аналізу співставлення, порівняння явищ і
процесів політичного життя, що відбуваються в країні і в
регіоні.
2. Навички роботи з пошуку, обробки і аналізу інформації, що
стосується навчальних і професійних завдань.
3. Здатність співставляти і порівнювати нові тренди у теорії і
практиці політичного життя з існуючими напрацюваннями у
суспільно орієнтованих науках.
4. Здатності осмислювати політичну практику та політикоправовий контекст, розвивати здібність до рефлексії,
поглиблення спроможності співвідносити події політичного
життя, явища політичної сфери з системою суспільних
цінностей і норм.
5. Здатність враховувати особливості політичної культури
етнонаціональних, локальних, професійних, вікових та інших
спільнот у процесі аналізу явищ політичного життя,
планування та здійснення діяльності у публічній сфері.
6. Здатність здійснювати аналіз суспільно-політичних процесів
на основі знань теорії політичного аналізу і аналітичних
методик, що використовуються у політичних науках, здатність
передбачати на основі аналізу можливі шляхи розвитку
суспільно-політичної ситуації у країні і в регіоні.
7. Здатність до здійснення цілеспрямованої діяльності з
планування і проведення виборчої кампанії, інших дій,
спрямованих на зміну існуючого або створення нового іміджу
чи бренду політичної сили, громадського об`єднання, місцевої
громади, іншого актора суспільно-політичного життя.
8. Здатність використовувати теоретичні знання й практичні
навички організації зв’язків з громадськістю та засобами
масової інформації для вирішення завдань з проектування
стратегії поведінки у політичній сфері на локальному і
національному рівнях.
9. Здатність планувати та здійснювати власне наукове
дослідження, присвячене аналізу явищ і процесів суспільнополітичного життя.
10. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні
навички застосування комунікативних технологій, каналів
комунікації для здійснення професійної діяльності.
11. Здатність представляти результати аналітичних досліджень,
прогнозів і пропозицій у політичній сфері у вигляді
аналітичних записок, презентацій, звітів і наукових публікацій
державною та однією з іноземних мов.
12. Здатність створювати належний психологічний клімат в
команді, виявляти шляхи оптимізації управління груповою
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діяльністю, формувати і підтримувати психологічну готовність
групи до виконання нею своїх професійних обов'язків.
13. Здатність ефективно застосовувати комунікативні технології в
спілкуванні з різними акторами суспільно-політичного життя,
застосовувати
демократичні
процедури
прийняття
колективних рішень, здійснювати обмін інтересами у процесі
групової діяльності.
14. Розуміння особливостей функціонування органів державної
влади і місцевого самоврядування, політичних партій і
громадських організацій,
інших суб`єктів суспільнополітичного життя.
Здатність пізнання особливостей функціонування механізмів
взаємодії людини і локальної спільноти, інститутів політичної
системи на локальному і національному рівнях.
Програмні результати навчання
Знання детермінантів політичного життя в історичному і
Знання
сучасному аспектах, соціальних, економічних, культурних і ін.
чинників політичних перетворень.
Знання основ і особливостей функціонування політичної системи і
її складових.
Знання основних форм організації життя локальних спільнот і їх
значення для формування демократичної політичної культури.
Знання ролі ЗМІ в суспільно-політичному житті.
Знання процесів інтеграції і дезінтеграції, що відбуваються в
Європі і в світі, міжнародних процесів і відносин.
Знання ролі суб’єкта в політичному житті, форм його політичної
участі.
Знання основних методів і дослідницьких методик, що
використовуються у політології
Знання політичних і правових норм, основних напрямків
політичної думки.
Уміння пояснювати поведінку одиниць і суспільних груп в
Уміння
публічному житті.
Уміння використовувати набуті знання і знаходити дані для
аналізу конкретних політичних процесів і явищ в економічному і
суспільному аспектах.
Уміння пояснювати механізми функціонування локальних
спільнот, політичних інститутів і організацій.
Уміння аналізу відносин між людиною і політичними
інститутами, суспільних очікувань що до цих інститутів
Вміння застосовувати набуті знання для вирішення проблем, які
виникають у професійній діяльності.
Вміння застосовувати набуті знання для аналізу конкретних
проблем суспільно-політичного життя, які виникають у процесі
професійної діяльності і формування пропозицій вирішення цих
проблем.

Комунікація

Автономія і
відповідальність

Уміння вільно висловлюватися за допомогою різних
комунікативних каналів і технік на загальні і професійні теми.
Уміння на основі здобутої інформації написати зрозумілий текст,
який відповідає окресленим критеріям до такого типу текстів на
загальну і спеціальну тему.
Уміння переказати письмово інформацію і виразити свою точку
зору, використовуючи аргументи за і проти.
Уміння самостійно підготувати і виголосити усну презентацію,
яка виражає свою точку зору, використовуючи аргументи за і
проти.
Уміння відстоювати свої тези у процесі дискусії, читати і розуміти
загальні і спеціальні тексти.
Усвідомлення потреби постійного поглиблення своїх знань, що
викликано змінами у суспільно-політичному житті, уміння
використовувати для цієї мети доступні джерела.
Наявність компетенцій, що дозволяють організовувати роботу
таким чином, щоб реалізувати поставленні завдання.
Здатність брати участь у публічному житті, досвід групової
роботи і виконання різних групових ролей, ініціативність у діях.
Визнання і пошанування різних точок зору, розуміння переваг
плюралізму думок і інтелектуальної дискусії.
Усвідомлення необхідності професіональної і етичної поведінки в
професійній і суспільно-політичній діяльності.
Готовність до роботи в публічних організаціях і інституціях, у
тому числі в органах державної влади і місцевого самоврядування,
політичних партіях і громадських організаціях.
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