
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
 

«Політологія» 
 

Другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 052 Політологія 

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Кваліфікація: магістр політології 

 

ПРОЄКТ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Полтава, 2021 рік  



 ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи           Олена КОСТЕНКО 

Начальник навчального відділу    Андрій ДОРОШЕНКО 

Декан факультету                        Людмила ДОРОГАНЬ- 

                                                                                           ПИСАРЕНКО  

Гарант програми                          Анастасія НЕКРЯЧ 

 

 

ВНЕСЕНО  
кафедрою гуманітарних і соціальних дисциплін 

Протокол № ___ від _______________ 202__ р. 

Завідувач кафедри     ___________________ Наталія СИЗОНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

© ПДАА, 2021  



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі:  

1. Некряч Анастасія, д. політ. н., професор; 

2. Приходько Сергій, к. політ. н., доцент;  

3. Ільченко Алла, к. пед. н., доцент;  

4. Кончаковський Євген, к. е. н., доцент;  

5. Пилипенко Вікторія, директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації;  

6. Гергель Анастасія, здобувач вищої освіти за освітньо-професійною програ-

мою Політологія СВО Бакалавр 



Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

052 Політологія 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Полтавська державна аграрна академія,  

факультет обліку та фінансів,  

кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої  

освіти  

 

Магістр 

Освітня  

кваліфікація 
Магістр політології 

Офіційна назва  

освітньо-професійної 

програми 

Політологія 

Тип диплому та об-

сяг освітньо-

професійної програ-

ми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 навчального року 

Наявність  

акредитації 
Впроваджується вперше з 2021 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра 

Мова(и) викладання Державна 

Термін дії освітньо-

професійної програ-

ми 

до 01.07.2024 р. 

Інтернет-адреса 

Постійного розмі-

щення опису освіт-

ньо-професійної 

програми 

https://www.pdaa.edu.ua/content/politologiya-2017-rn 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Професійна підготовка фахівців з політології за другим (магістерським), які володіють 

фундаментальними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективного 

здійснення політичної діяльності в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

осередках політичних партій, громадських організаціях, засобах масової комунікації, за-

стосовують інновації в  дослідницькій та викладацькій діяльності в наукових установах та 

закладах вищої освіти.  

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 052 Політологія 

Об’єкти вивчення: публічна політика, політичні відносини та 

політична діяльність між акторами та інститутами на місцевому, 

регіональному, національному та глобальному рівнях, актуальні 

проблеми сучасної політики окремих країн і регіонів, методоло-

гія наукових досліджень у сфері політології, принципи політич-

https://www.pdaa.edu.ua/content/politologiya-2017-rn


ного консалтингу.  

Цілі навчання: підготовка фахівців-політологів, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної дія-

льності або навчання у сфері політичної науки і публічної полі-

тики, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 

теорії і концепції політичної науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку публічної політики, 

методологія наукового дослідження, спеціальні політологічні 

дисципліни.   

Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи 

досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної 

сфери. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні 

продукти які застосовуються у практичній політичній діяльності 

та дослідній роботі у сфері політичних наук. 

Орієнтація  

освітньо-

професійної  

програми 

Освітньо-професійна академічна з практико-орієнтованим навчан-

ням.  

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих поло-

женнях та результатах сучасних наукових досліджень з політичної 

науки. 

Основний фокус 

освітньо-

професійної  

програми 

Загальна (академічна) освіта в галузі політології. 

Ключові слова: політологія, політичний консалтинг, політичні 

технології, державна політика, регіональна політика, місцеве са-

моврядування, геополітика, кратологія, кризологія. 

Особливості  

програми 

Сприяння набуттю фундаментальних знань, вмінь та практичних 

навичок з політичної діяльності.  

Виробнича і переддипломна практики здобувачів вищої освіти 

відбувається в місцевих органах державної влади, місцевого са-

моврядування, осередках політичних партій, громадських органі-

заціях. Програми практик передбачають участь у розробці проєк-

тів програм регіонального розвитку, у виборчих кампаніях, дослі-

дженні громадської думки. У ході проходження практики здобу-

вачі вищої освіти не лише на практичному рівні закріплюють 

отримані знання та формують відповідні практичні уміння і нави-

чки, а також визначають місце свого подальшого працевлашту-

вання з урахуванням місцевих та регіональних потреб, сучасного 

стану державотворення.  

Важливим напрямом освітнього процесу є підготовка наукових 

робіт, тез, статей, презентації проведених досліджень та пропози-

цій на науково-практичних конференціях, семінарах, інших нау-

кових заходах. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Випускники (магістри) спеціальності «Політологія» мають мож-

ливість виконувати професійну діяльність і займати посади: 

– в органах державної влади та місцевого самоврядування 

(структурні підрозділи, пов’язані з інформаційною діяльніс-

тю, аналізом політики, розробкою, організаційним забезпе-



ченням діяльності органів влади);  

– посадові особи політичних партій та громадських організацій; 

(радник посадових осіб) 

– працівники відділів (з реклами, зв’язків з громадськістю); 

– прес-секретар, консультант (в апараті органів державної вла-

ди, виконкомів органів місцевого самоврядування); 

– помічник-консультант народного депутата України; 

– експерт, аналітик в PR службах та рекламних агенціях; 

– експерт, аналітик агенціях, які займаються політичним конса-

лтингом;  

– політичний оглядач в інформаційних агенціях та засобах ма-

сової інформації;  

– керівником, організатором, засновником політичних та соціа-

льних  вітчизняних та міжнародних проєктів; 

– викладач соціально-політичних дисциплін; 

Магістр з політології може займати первинні посади відповід-

но до національного класифікатору України «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

– 1141.1 Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, 

секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії 

– 1475.4 Менеджери (управителі) із зв’язків з громадськістю 

– 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

– 2419.3 Помічник-консультант народного депутата України  

– 2419.3 Радник (органи державної влади) 

– 2419.3 Спеціаліст державної служби 

– 2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 

та інших громадських організаціях) 

– 2443.2 Політичний оглядач 

– 2443.2 Політолог 

– 2451.2 Оглядач політичний 

– 2451.2 Коментатор, кореспондент 

Подальше навчання Можливість навчання за програми: 9 рівня НРК України, третьо-

го циклу FQ-EHEA, 8 рівня ЕQF-LLL 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання  та  

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціати-

вне самонавчання. Інтерактивні, проєктні, інформаційно-

комп’ютерні та інтегративні технології навчання, технології са-

морозвиваючого, колективного способу навчання, навчання з ви-

користанням електронного ресурсу та на основі наукових дослі-

джень. 

Викладання проводиться у вигляді: лекційних, семінарських, 

практичних занять, самостійного навчання тощо. 

Оцінювання Оцінювання якості освоєння освітньо-професійної програми 

включає поточний і підсумковий (семестровий) контроль знань та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Поточний контроль – на семінарських, практичних заняттях (усне 

або письмове опитування, експрес-контроль, виступи здобувачів 

вищої освіти при обговоренні питань, контрольні роботи, тесто-

вий контроль, презентації тощо). 

Підсумковий (семестровий) контроль – екзамен або залік (дифе-

ренційований залік). 

Атестація здобувачів вищої освіти – публічний захист (демонст-



рація) кваліфікаційної(магістерської) роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компе-

тентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у політичній сфері, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосовуванням 

теорій та методів політичної науки. 

Загальні компетент-

ності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння використо-

вувати їх у професійній і соціальній діяльності.  

ЗК02. Здатність до усної і письмової академічної комунікації дер-

жавною та іноземною мовами.  

ЗК 03. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інфор-

мації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань. 

ЗК 04. Здатність виявляти, ставити проблеми, здійснювати їх тео-

ретичний аналіз, пропонувати шляхи вирішення та обґрунтовува-

ти гіпотези. 

ЗК05. Знання основ методології і організації науково-дослідної 

роботи, підходів до планомірної та ефективної індивідуальної і 

командної дослідницької діяльності, здатність проведення науко-

вих досліджень на відповідному рівні.  

ЗК06. Здатність до дієвої світоглядної позиції в умовах культурної 

та політичної глобалізації, міжособистісної взаємодії, неперервно-

го навчання і дослідницької діяльності. 

ЗК 07. Здатність представляти результати наукових досліджень та 

аргументовано їх обстоювати. 

ЗК 08. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК09. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності, діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

СК01. Вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної політичної науки. 

СК 02. Здатність аналізувати конкретні політичні явища, ситуа-

ції та процеси із застосуванням доступного аналітико-

прогностичного інструментарію. 

СК 03. Здатність до ділової комунікації у професійній сфері, за-

стосування навичок роботи в команді. 

СК 04. Здатність обґрунтовано обирати й ефективно використо-

вувати освітні технології, методи і засоби навчання з метою за-

безпечення запланованого особистісного та професійного рівня 

розвитку. 

СК 05. Здатність вести науково-дослідницьку роботу з викорис-

танням вітчизняних і міжнародних баз даних з проблем та тен-

денцій політичного розвитку світу. 

СК 06. Здатність фахово та ефективно використовувати дослід-

ницькі методики, конструювати схему політологічного дослі-

дження. 

СК 07. Здатність до моделювання основних процесів та явиш у 

соціальній і політичній системі. 

СК 08. Здатність до узагальнення та осмислення результатів на-

укових досліджень, їх презентації та опублікування у вигляді 

статей, тез доповідей. 



СК 09. Здатність до виконання професійних обов’язків в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях 

та громадських організаціях. 

СК 10. Здатність професійно викладати соціально-політичні ди-

сципліни на відповідному рівні освітньої кваліфікації.  

СК 11. Здатність здійснювати політичну просвіту і розвивати 

політичну культуру громадян, вибудовувати свою діяльність на 

базі принципів професійної етики та персональної відповідаль-

ності. 

7 – Програмні результати навчання 

 РН01. Знати і вміти використовувати базовий категорійно-

понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної полі-

тичної науки. 

РН02. Розуміти історичні етапи та закономірності розвитку по-

літики, особливості сучасних політичних процесів. 

РН03. Уміти застосовувати політологічне мислення для 

розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній 

сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 

думки. 

РН 04. Уміти навчати і навчатись, брати участь у семінарах, ди-

спутах, конференціях. 

РН05. Знати про інформаційні ресурси, їх розміщення, доступ до 

них, принципи використання з метою проведення наукового до-

слідження та підвищення ефективності професійної діяльності. 

РН06. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами ус-

но і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і 

обговорювати результати досліджень. 

РН07. Вміти розвивати політологічну теорію, вдосконалювати 

методологію наукового дослідження, збагачувати політичну на-

уку новими розробками та висновками на основі наукового ана-

лізу сучасних політичних явищ в Україні і світі. 

РН08. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, регіо-

нальному, національному та глобальному рівнях; з`ясовувати 

парадигму майбутнього політичного порядку в державі, суспіль-

стві та соціально-політичні форми буття з погляду сучасної по-

літичної науки. 

РН09. Здійснювати політологічні дослідження з використанням 

сучасних наукових методів, технологій та інструментарію, 

об’єктивно і неупереджено аналізувати отриману інформацію. 

РН10. Надавати експертні, аналітичні та консультаційні послуги 

органам влади, політичним партіям, громадським організаціям.  

РН11. Прогнозувати політичні конфліктні та кризові ситуації, 

розробляти заходи з їх врегулювання. 

РН12. Презентувати результати теоретичних і прикладних дос-

ліджень у сфері політології фахівцям, громадськості, засобам 

масової комунікації, експертам з інших галузей знань 

РН13. Вміти аналізувати, пояснювати й оцінювати політичні 

процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних 

та ідеологічних контекстах. 

РН14. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної 

політичної теорії, прикладної політології у фаховій діяльності. 

РН15. Володіти сучасними технологіями викладання суспільно-



політичних дисциплін у вищій школі. 

РН16. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог тру-

дової дисципліни, планування та управління часом.   

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове  

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор політичних наук, професор, 1 

кандидат політичних наук, доцент, 1 кандидат педагогічних на-

ук, доцент, 1 кандидат економічних наук, доцент (є штатними 

співробітниками Полтавської державної аграрної академії), за 

участю 1 роботодавця та 1 здобувача вищої освіти спеціальності 

052 Політологія.  

Гарант освітньо-професійної програми: доктор політичних наук, 

професор. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні праці-

вники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники проходять підвищення кваліфікації: навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, зокрема участь у семіна-

рах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; 

стажування, зокрема за кордоном. 

Матеріально-

технічне  

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимо-

гам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є достат-

нім для забезпечення якості освітнього процесу, зокрема: 

– навчальні приміщення;  

– комп’ютерні класи (лабораторії);  

– спортивний зал, спортивні майданчики; 

– бібліотека, читальний зал; 

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

– мультимедійне обладнання; 

– технічне обладнання для проведення безпосередніх «польо-

вих» досліджень на замовлення громадських організацій 

щодо оцінки суспільної думки; 

– матеріально-технічна база засобів масової інформації, орга-

нів влади та інших баз практик (на основі укладених догово-

рів) щодо формування практичних навичок політичної та 

громадської діяльності; 

– приміщення для науково-педагогічних працівників; 

– гуртожитки; 

–  пункти харчування та ін. 

Інформаційне та  

навчально-

методичне  

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий контент, базу-

ється на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях та 

включає: 

– бібліотеку, читальний зал з достатнім фондом навчальної, 

наукової літератури та фаховими періодичними виданнями; 

– електронну бібліотеку ПДАУ: http://lib.pdaa.edu.ua/ 

– офіційний сайт ПДАУ: https://www.pdaa.edu.ua/; 

– необмежений доступ до мережі Інтернет, точки бездротово-

го доступу до мережі; 

– корпоративну пошту; 

– навчальні і робочі плани;  

– графіки навчального процесу; 

http://lib.pdaa.edu.ua/
https://www.pdaa.edu.ua/


– навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін; 

– наскрізну програми практик, робочі програми практик; 

– методичні вказівки для виконання кваліфікаційних робіт; 

– електронний ресурс, який містить навчально-методичні ма-

теріали з обов’язкових та вибіркових компонент освітньо-

професійної програми; 

– засоби діагностики якості вищої освіти; 

– пакети комплексних контрольних робіт; 

– репозитарій ПДАУ та ін. 

9 – Академічна мобільність 

Національна  

кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Полтавською державною 

аграрною академією та закладами вищої освіти України. 

Міжнародна  

кредитна мобільність 

Забезпечується відповідно до підписаних міжнародних угод та 

меморандумів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе на загальних умовах. На навчання приймаються інозе-

мні громадяни на умовах контракту, які мають диплом бакалавра 

або спеціаліста, магістра. 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 
Код 

компо- 

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма під-

сумкового 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

ОК 1 Методологія наукових досліджень 4 екзамен 

ОК 2 Ділова іноземна мова 4 залік 

ОК 3 Основи педагогіки вищої школи 4 залік 

ОК 4 Актуальні проблеми сучасної політики 4 екзамен 

ОК 5 Світова політична історія 4 екзамен 

ОК 6 Методика викладання соціально-політичних дисциплін 4 екзамен 

ОК 7   Кратологія 4 залік 

ОК 8 Політична регіоналістика 4,5 екзамен 

ОК 9 Політичний консалтинг 4 залік 

ОК 10 Державна політика 4 екзамен 

ОК 11 Виробнича практика з політології 6 диф. залік 

ОК 12 Переддипломна практика 6 диф. залік 

ОК 13 Підготовка кваліфікаційної роботи 12  

ОК 14 Захист кваліфікаційної роботи 1,5 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Загальний обсяг вибіркових компонент  24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukma.edu.ua/courses/ects/curricula/description.php?code=244752


 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

С
ем

ес
тр

 

К
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д
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п
о
н

ен
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в
 

  
Код компонентів ОПП, що передують вивченню 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
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О
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1
 с

ем
ес

тр
 

ОК 1                 

ОК 2                 

ОК 3                 

ОК 5                 

ОК 11                 

ОК 13                 

2
 с

ем
ес

тр
 

ОК 4 •   • •            

ОК 6 •  •              

ОК 8     •  •          

ОК 7     •  •          

ОК 13 • • • • • • • • • •       

3
 с

ем
ес

тр
 

ОК 9 •    •  •  •        

ОК 10 •   • •  •  •   •     

ОК 12 •  •    • •  •   •    

ОК 13 • • • • • • • • • • • • • • •  

ОК 14 • • • • • • • • • • • • • • •  

 

*Згідно Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом в обсязі, 

що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 
При цьому, здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропону-
ються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

Механізм реалізації права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін визначено Положен-
ням про організацію освітнього процесу в Полтавській державній аграрній академії.  

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної  

роботи та її 

публічного  

захисту 

 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється Екзаменаційною 

комісією, до складу якої можуть включатися представники робото-

давців та їх об’єднань. Атестація здобувачів вищої освіти здійсню-

ється відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеці-

алізованої задачі або практичної проблеми у політичній сфері, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із засто-

суванням теорій та методів політичної науки. У кваліфікаційній ро-

боті не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації та фаб-

рикації. ( дотримання академічної доброчинності) 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті за-

кладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репози-

тарії закладу вищої освіти. 

  
Документи, які 

отримує випуск-

ник на основі ус-

пішного прохо-

дження атестації 

Документ встановленого зразка про присудження ступеня вищої 

освіти магістр із присвоєнням кваліфікації: магістр політології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми 
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ЗК 01    + + +    +     

ЗК 02  +     +       + 

ЗК 03 +  + + + + + + + + + +   

ЗК 04 +   +    +  + + + +  

ЗК 05 +        +  + + +  

ЗК 06   +    +   +    + 

ЗК 07 +           + + + 

ЗК 08  + +     + +  +    

ЗК 09      + +        

СК 01 +   +   + +       

СК 02 +   + +   + +      

СК 03  +     +   + + +  + 

СК04   +   +         

СК 05 +         +   +  

СК 06 +   +      +  + + + 

СК 07       + +  +     

СК 08 +        +  + + + + 

СК 09         +  + +   

СК 10      +         

СК 11      + +        

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
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РН01    +           

РН02    + +   +       

РН03 +   + +     +     

РН04   +   +         

РН05 +      + +  +  +   

РН06  +     +      + + 

РН07 +   +         +  

РН08        +  + +    

РН09 +         +  + +  

РН010        + +     + 

РН011       +  +      

РН012       +      + + 

РН013         +  +   + 

РН014         +  + +   

РН015      +         

РН016   +        + +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти 
У Полтавському державному аграрному університеті функціонує система внутрішнього 

забезпечення якості освіти, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який ін-

ший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи здобувачів  вищої освіти, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 

освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є вимоги до науко-

во-педагогічних працівників, які забезпечують навчання здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Політологія», спеціальності 052 

Політологія, зокрема: 

– викладання навчальних дисциплін докторами наук, професорами, кандидатами наук, 

доцентами, які мають відповідний стаж практичної, наукової та педагогічної роботи; 

– науково-педагогічні працівники, які забезпечують навчальний процес, повинні періо-
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