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Маріупольський державний університет, м. Маріуполь
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Період акредитації

Програма впроваджується у 2016 р.

Рівень програми

FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
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Мета програми
Сформувати в студентах знання про політичну реальність, основи функціонування
політичних інститутів та процесів, виробити навички розробки концепцій і програм
діяльності органів державної влади і управління, партій, суспільно-політичних
організацій та рухів, вміння аналізу та прогнозування політичних процесів в країні,
регіонах, наднаціонального і глобального характеру.
Області спеціалізації: державне управління, місцеве самоврядування, менеджмент
виборчих кампаній.
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Характеристика програми
Політологія, мультидисциплінарний; галузь знань –політологія та
дотичні – історія, соціологія, філософія, правознавство, міжнародні
відносини, економіка, знання іноземної мови.
Політологія – 75%; дотичні – 25%.
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Предметна
область, напрям

Фокус програми:
загальна/спеціал
ьна
Орієнтація
програми
Особливості
програми

в

Акцент на державному управлінні, місцевому самоврядуванні,
менеджменті виборчих кампаній.
Орієнтація програми на набуття професійних навичок із місцевого
самоврядування,
державного
управління
та політичного
менеджменту.
Теоретична підготовка підсилюється набуттям обов’язкових
практичних навичок під час проходження практики в місцевих
органах влади.
Мобільність за програмою Еразмус – рекомендується, але не є
обов’язковою; всі студенти беруть участь у спеціальних семінарах
разом зі студентами-учасниками програми Еразмус.
Працевлаштування та продовження освіти
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Продовження
освіти

Посади (за наявності диплому бакалавра): в органах державної
влади та місцевого самоврядування, партіях, громадських
організаціях, виборчих штабах, ЗМІ, відділах із зв’язків з
державними органами влади на підприємствах, науково-дослідних
інститутах.
Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією
галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра)
або суміжною. Можливість викладання.
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Стиль та методика навчання
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Підходи до
викладання та
навчання
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Система
оцінювання

д

Загальний стиль навчання – орієнтований. Лекційні курси
поєднуються з семінарами та робочими зустрічами. Під час
навчання крім лекційно-семінарської системи використовуються
такі методи навчання, як ділова гра, колоквіум, метод проектів,
екскурсія, тьюторіал, тренінг тощо.
Починаючи з другого року навчання частину предметів студент
обирає за вільним вибором.
Переважно навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб), з
дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих
групах.
На IV курсі частина часу відводиться на написання завершальної
роботи (дипломної), захист якої є публічним.
Аналітичні записки, індивідуальні-науково-дослідні завдання,
реферати, творчі роботи, практики.
Заліки, усні та письмові екзамени.
Кваліфікаційна (дипломна робота)
Програмні компетентності
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Загальні


Критичність та самокритичність. Думати науковими
термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та
пропонувати рішення.

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно
розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме:
неофіційним, офіційним та науковим.

Працювати самостійно, приймати ініціативу та керувати
часом. Здатність організовувати комплексні завдання протягом
певного періоду часу та подавати результат вчасно.

Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та
мультинаціональному середовищі.
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Фахові


Базові загальні знання. Володіти базовими загальними
знаннями в сфері політичної науки, основними політологічними
поняттями, знати закономірності та тенденції функціонування
політичних систем, різних форм держав.

Застосування знань на практиці. Використовувати
теоретичні знання при розробці стратегій, концепцій і програм
діяльності органів влади національного та місцевого рівня, партій,
суспільно-політичних організацій.

Бути обізнаними та обговорювати поточний стан
політичних подій.

Цілісно аналізувати суспільно-політичні явища та процеси
в Україні.

Володіти навичками аналізу та прогнозування політичних
процесів в окремій країні, в регіоні, на наднаціональному і
глобальному рівні.

Використовувати навички аналізу соціальних явищ та
процесів.

Здатність знаходити та використовувати інформацію з
різних джерел (електронних, письмових, архівних та усних) згідно
з задачею, формуючи цю інформацію критично в обґрунтовану

розповідь.

Володіти методологією, принципами, підходами, що
використовуються при аналізі політичних процесів.

Здатність використовувати відповідну термінологію та
способи вираження дисципліни в усній та письмовій формах
рідною чи іноземною мовами.
е

Програмні результати навчання

Розуміння сутності політології як науки, її об’єкту та предмету. Вміння описати
з використанням синтетичних термінів основні підходи до вивчення політичних
систем і політичних процесів.

Вміння використовувати методи політологічного аналізу, інформування і
прогнозування політичних ситуацій.

Вміння розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади,
її сутність, структуру, характерні ознаки, типи і функції.

Здатність орієнтуватись в проблемах поділу влад, формах державного устрою і
формах державного правління.

Вміння розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх
утвердженню в сучасному українському суспільстві.

Здатність формувати і відстоювати свою життєву (політичну позицію, чітко
розуміти свої громадянські права, свободи і обов'язки, відстоювати принципи
правової держави і громадянського суспільства.

Здатність давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і
лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів.
 Компетентно володіти категоріальним базисом політології для розкриття
сутності явищ та політичних процесів у суспільстві, знаходити взаємозв’язок
політологічних теорій з іншими галузями гуманітарного знання.

Вміння формулювати тексти та короткі описи на основі сучасної політичної
інформації, яка може бути використана в журналістиці, органах місцевого
самоврядування, політичних партіях.

Здатність розмовляти та записувати прості тексти та презентації як і більш
складні та наукові тексти, що вимагаються під час останнього року навчання, з
використанням відповідних комунікативних регістрів.

Здатність організовувати свою робочу програму під час останнього
навчального року самостійно, як це визначено для підготовки до колоквіуму в
дипломній роботі (бакалаврській) за власної ініціативи брати участь у робочих
групах, фіксуючи (записуючи) ці дії в своєму порт фоліо.

Вміння класифікувати знання за окремими розділами політології (політична
філософія, політична соціологія, порівняльна політологія, теорія міжнародної
політики, політична історія, прикладна політологія,
теоретична політологія,
геополітика), що можна продемонструвати читанням, вивченням та звітуванням
стосовно мінімум 5 важливих праць на цю тематику.

Здатність розглядати проблему дослідження з використанням відповідних
джерел та бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та розповідну форму
отриманим даним з використанням 20 тис. слів.
 Здатність працювати результативно в команді з людьми інших країн, беручи до
уваги різні фонові знання та розуміння своїх колег до визначених завдань.

Здатність використовувати відповідну термінологію та інтерпретувати факти
зрозумілою та чіткою мовою.

Здатність робити презентації усно ті в письмовій формі до 10 сторінок другою
мовою (іноземною).

