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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ № 052 « ПОЛІТОЛОГІЯ»

Повна назва закладу вищої
освіти та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

1 – Загальна інформація
Український католицький університет, факультет
суспільних наук
Кваліфікація: бакалавр політології
Етика-Політика-Економіка
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,
термін навчання 3 роки 10 місяців
Акредитація ОП очікується у 2021 році
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень
Використовуються загальні правила щодо передумов
вступу
українська, у певній частині англійська
до 2024 року
http://epe.ucu.edu.ua

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців для практичної та аналітичної
роботи у сфері громадської роботи, політичної
діяльності, місцевого самоврядування та державного
управління, з глибокими знаннями теорії, історії та
призначення політичного процесу, функціонування
політичних
інститутів
та
органів
місцевого
самоврядування та державної влади, основних
методологічних підходів до досліджень, з особливим
наголосом на ґрунтовне розуміння моральних,
історичних та загальнокультурних основ суспільнополітичного та економічного процесів в Україні, ЄС та
глобальному рівні. Підготовка фахівців, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у суспільно-політичній та економічній
сферах, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов використовуючи ключові теорії
та методи політичної науки у поєднанні з
міждисциплінарним підходом, та на основі моральноетичних цінностей.
3 - Характеристика освітньої програми
Політологія, мультидисциплінарний. Програма
Предметна область (галузь
знань – 05 «Соціальні та
сконструйована як міждисциплінарна, в основі якої
поведінкові науки,
містяться політологічні та дотичні до них дисципліни з
спеціальність – 052
економіки та моральної філософії. Допоміжні – історія,
«Політологія»)
соціологія, право, богослов’я, комунікації, іноземні
мови.
Орієнтація освітньої програми Орієнтація на вивчення процесів і феноменів
суспільно-політичного
та
економічного
життя
сьогодення та в історичній ретроспективі з

аксіологічної точки зору. Практична підготовка до
реалізації аналітичних та громадських і політичних
проектів.
Загальна підготовка: Набуття сучасних, актуальних,
Основний фокус освітньої
науково верифікованих знань про політику і суміжні
програми та спеціалізації
сфери.
Спеціальна підготовка: з теорії і практики політики,
оволодіння актуальними методами досліджень, вміння
аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси
та явища, стилістична і риторична майстерність усного
і письмового мовлення; філософія політики, розуміння
філософських та загально-культурних основ суспільнополітичних та економічних процесів, навички
проектного
та
організаційного
менеджменту,
проектування у сфері громадської та політичної
діяльності, розуміння політичних та управлінських
процесів.
Програма містить три основних компоненти, до яких
Особливості програми
належать:
● Теоретична
міждисциплінарна підготовка
(викладання
дисциплін
політологічного,
соціально-економічного,філософськосвітоглядного, гуманітарного, правничого та ін.
блоків); викладання політологічних дисциплін - не
менше 50%, та дотичних і допоміжних
(економічні, філософські, правничі, соціологічні
та інші- 50%).
● практично-професійна підготовка: інституційна
(ознайомча) практика; літні школи (мовна, етикосуспільно-політична,
політологічна)
та
стажування в інституціях в Україні та при
можливості за кордоном;
● аналітична підготовка передбачає залучення
студентів до аналітичних проектів, підготовки і
захисту бакалаврського проекту.
У разі успішного завершення програми студенти
отримують диплом бакалавра державного зразка за
спеціальністю «Політологія».
Частину курсів програми викладатимуть англійською
мовою.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Бакалаври політології можуть займати такі посади:
Придатність до
політолог, політичний оглядач, експерт, консультант,
працевлаштування
радник,
фахівець
із
суспільно-політичних,
економічних,
гуманітарних питань в структурах
державної влади, органах місцевого і регіонального
самоврядування; у політичних партіях, громадських
організаціях і рухах, аналітичних, соціологічних і
консалтингових центрах, професійних асоціаціях,
фондах гуманітарного та соціально-політичного та
соціально-економічного
напрямку;
помічникконсультант народного депутата України, радник,
консультант, помічник керівників підприємств,

установ, організацій, у т.ч. міжнародних; співробітник
у відділах гуманітарного і соціально- політичного
напрямку редакцій засобів масової інформації.
Подальше навчання

Бакалаври спеціальності «Політологія» можуть
продовжувати освіту на програмі освітнього ступеня
“магістр” за цією ж галуззю знань або іншими галузями
знань соціально-поведінкових і гуманітарних наук.

5 – Викладання та оцінювання
Модель підготовки бакалаврів політології має такі
Викладання та навчання
особливості,
спрямовані
на
підготовку
конкурентоспроможних фахівців:
● наявність
високо-кваліфікованого
професорсько-викладацького складу, зокрема
залучення для викладання навчальних дисциплін
провідних науковців та фахівців-практиків у сфері
політології та суміжних дисциплін;
● активне залучення студентів до практичної
діяльності на базі партнерських організації.
● кураторський супровід та контроль якості
практики студентів визнаними дослідниками та
практиками;
● індивідуальне планування навчального процесу
дає змогу кожному студентові сформувати свою
власну освітню траєкторію завдяки великій і
різноманітній пропозиції вибіркових курсів
(починаючи з 3-го семестру), тренінгів і
міждисциплінарних
семінарів,
а
також
позанавчальних заходів як от дебатного клубу,
відкритих лекцій з залученням експертів-практиків;
● співпраця з іноземними академічними центрами
у сфері політології, участь у спільних проектах та
програмах, залучення іноземних фахівців до очного
та веб-викладання навчальних курсів, онлайнконсультацій та реального спілкування із
студентами.
Оцінювання

Система оцінювання навчальних досягнень студентів
програми базується на аналізі знань та компетенцій,
здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою
відповідно до Положення Українського католицького
університету «Про порядок оцінювання знань
студентів при предметно-модульній системі організації
навчального процесу». Критерії оцінювання знань і
умови визначення навчального рейтингу з кожної
дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до
відома студентів на першому занятті. Система
оцінювання включає:
● письмові екзамени та заліки;
● усні екзамени та заліки (у формі дискусій,
презентацій, стендових доповідей, демонстрації
практичних навичок тощо);

оцінку ефективності практики (деталізований
відгук керівників про роботу студента);
● захист
бакалаврського проекту. Державна
атестація на здобуття кваліфікації бакалавра
політології
в
Українському
католицькому
університеті проводиться у формі захисту
бакалаврської кваліфікаційної роботи. Державну
атестацію випускників
здійснює Державна
екзаменаційна комісія Українського католицького
університету. Умовою допуску студента до захисту
бакалаврської кваліфікаційної роботи є виконання
ним навчального плану в повному обсязі.
●

6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та практичні проблеми у суспільно-політичній та
економічній
сферах,
що
характеризуються
комплексністю
та
невизначеністю
умов
використовуючи ключові теорії та методи політичної
науки у поєднанні з міждисциплінарним підходом, та
на основі морально-етичних цінностей.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1.Знання предметної
професійної діяльності.

області

та

розуміння

ЗК2.Вільно володіти різними стилями комунікації
українською, англійською та іншими іноземними
мовами.
ЗК3.Здатність до критичного незалежного креативного
та інноваційного мислення, аналізу та синтезу, бути
самокритичним, виявляти методологічні помилки,
відрізняти факти від суб’єктивних припущень та
оціночних суджень.
ЗК4.Здатність до міжгалузевої комунікації та співпраці
як з експертами у власній професійній ніші, так і
фахівцями з інших галузей знань/видів економічної
діяльності.
ЗК5.Здатність застосовувати сучасні інформаційні і
комунікаційні технології в професійній діяльності,
збирати та обробляти інформацію і факти з різних
джерел та вміти їх інтерпретувати, дотримуючись
контексту.
ЗК6.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку

предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя
ЗК8. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід та
різні методологічні дослідницькі інструменти.
ЗК9.Вміння працювати в команді, ефективно
використовуючи її часові, матеріальні та людські
ресурси.
ЗК10.Здатність критично оцінювати процеси на основі
кількісних і якісних показників і завдяки цьому
приймати оптимальні рішення для розвитку, а також
ідентифікувати
проблеми,
сортувати
їх
за
пріоритетністю, вміти розробляти способи і механізми
їх практичного вирішення.
ЗК11.Вміння будувати свої професійні відносини з
огляду на моральні цінності і християнський етос
поведінки.
Комунікати
Спеціальні (фахові)
компетентності спеціальності
(СК)

СК1.Здатність
використовувати
категорійнопонятійний та аналітично-дослідницький апарат
сучасної політичної науки.
СК2. Здатність застосовувати політологічне мислення
для розв’язання теоретичних та практичних проблем у
політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.
СКЗ. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати
політичні процеси та явища у різних історичних,
соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
СК4.Здатність
застосовувати
інструментарій
нормативної та емпіричної політичної теорії,
політичної методології, порівняльної та прикладної
політології, міжнародних та глобальних студій у
фаховій діяльності.
СК5.Здатність аналізувати взаємодію політичних
акторів та інститутів, владу та урядування, політичні
системи та режими, політичну поведінку у різних
контекстах їх функціонування.
СК6.Здатність аналізувати публічну політику на
місцевому,
національному,
європейському
та
глобальному рівні.
СК7.Здатність застосовувати теорії
прикладної політології, політичних

та методи
комунікацій,

спеціальних політологічних дисциплін у професійній
діяльності.
СК8.Здатність конструювати дизайн, розробляти
програму та виконувати політологічні дослідження з
використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу, в тому числі
використовуючи міждисциплінарний підхід.
СК9.Здатність презентувати результати теоретичних і
прикладних досліджень для фахівців та нефахівців.
СК10.Вміти рефлексувати на основі порівняння різних
систем цінностей, задіювати сучасні політологічні
теорії, концепти та евристичний інструментарій з
метою формування власних підходів.
СК11.Вміти продукувати, організовувати та успішно
втілювати
громадські та політичні проекти,
застосовуючи мотиваційні чинники та моделі.
СК12. Ефективно комунікувати та співпрацювати зі
спільнотами, інститутами, політичними акторами,
застосовуючи фахові знання та навички, виконуючи
політико-організаційні,
експертні,
дорадчі
та
консультаційні функції щодо суспільно-політичних та
економічних процесів.
СК13. Здатність виявляти знання та розуміння проблем
предметної області, основ функціонування сучасної
економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному
рівнях.
СК14. Розуміння особливостей провідних наукових
шкіл та напрямів економічної науки.
СК15. Здатність пояснювати економічні та соціальні
процеси і явища на основі теоретичних моделей,
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
СК16. Розуміння особливостей сучасної світової та
національної економіки, їх інституційної структури,
обґрунтування напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
СК17.Здатність застосовувати комп’ютерні технології
та програмне забезпечення з обробки даних для

вирішення економічних завдань, аналізу інформації та
підготовки аналітичних звітів.
СК18.Здатність прогнозувати на основі стандартних
теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси.
СК19. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на
основі розуміння закономірностей економічних систем
і процесів та із застосуванням сучасного методичного
інструментарію.
СК20.Здатність проводити економічний аналіз
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
уміння робити оцінку їх конкурентоспроможності.
СК21.Здатність поглиблено аналізувати проблеми і
явища в одній або декількох професійних сферах з
урахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
СК22.Вміння
планувати,
організовувати
та
реалізовувати власні дослідження політичних явищ та
процесів із залученням кількісних або якісних методів.
Досягнення вказаних ФК вимірюються у формах:
письмового опитування, тестування, написання есеїв,
проектної роботи, роботи в команді.
7 – Результати навчання
Розуміння і продукування політичного дискурсу
РН1.Розуміти предметну область, етичні та правові
засади професійної діяльності.
РН2.Вільно спілкуватися державною та однією з
іноземних мов усно і письмово у професійній
діяльності.
РНЗ.Вміти критично мислити у сфері професійної
діяльності.
РН4. Мати навички професійної комунікації.
РН5.Вміти
використовувати
інформаційні
та
комунікаційні технології у професійній діяльності,
знаходити, фільтрувати та аналізувати масиви
інформації, відкриті дані, інші джерела та бази для
прийняття рішень на основі даних.

РН6.Знати свої права та обов’язки як члена
демократичного суспільства та використовувати їх у
професійній діяльності.
РН7. Розуміти історію, закономірності та етапи
розвитку предметної сфери політології, знати її
цінності та досягнення.
РН8.Вміти використовувати базовий категорійнопонятійний та аналітично дослідницький апарат
сучасної політичної науки.
РН9.Вміти застосовувати політологічне мислення для
розв’язання теоретичних та практичних проблем у
політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.
РН10.Вміти описувати, пояснювати й оцінювати
політичні процеси та явища у різних історичних,
соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
РН11.Застосовувати інструментарій нормативної та
емпіричної політичної теорії, політичної методології,
порівняльної та прикладної політології, міжнародних
та глобальних студій у фаховій діяльності.
РН12.Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів
та інститутів, владу та урядування, політичні системи
та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх
функціонування.
РН13.Вміти аналізувати публічну політику
місцевому,
національному,
європейському
глобальному рівні.

на
та

PH14.Застосовувати теорії та методи прикладної
політології, політичних комунікацій, спеціальних
політологічних дисциплін у професійній діяльності.
РН15.Конструювати дизайн, розробляти програму та
виконувати
політологічні
дослідження
з
використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу.
Розуміти
особливості та вміти писати аналітичні тексти (white
papers, policy papers, briefings).
PH16.Презентувати
результати
теоретичних
і
прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії,
засобам масової інформації, експертам з інших галузей.
РН17.Виконувати консультаційні та дорадчі функції за
фаховим спрямуванням.
РН18.Вміти приймати рішення на основі моральних
цінностей, а також розуміти вплив моральних та

етичних вчень на суспільно-економічні та політичні
процеси.
РН19.Розуміти взаємовпливи сучасних економічних та
політичних процесів.
РН20.Розуміти
принципи
економічної
науки,
особливості функціонування економічних систем.
РН21.Пояснювати моделі соціально-економічних явищ
з погляду фундаментальних принципів і знань на
основі розуміння основних напрямів розвитку
економічної науки.
РН22.Усвідомлювати основні особливості сучасної
світової та національної економіки, інституційної
структури, напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
РН23.Застосовувати аналітичний та методичний
інструментарій для обґрунтування пропозицій та
прийняття
управлінських
рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами
державної влади).
РН24.Проводити аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, визначати функціональні
сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
РН25.Виконувати
міждисциплінарний
аналіз
соціально-економічних явищ і проблем в однієї або
декількох професійних сферах з врахуванням ризиків
та можливих соціально-економічних наслідків.
РН26.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію
визначення і методи отримання соціально-економічних
даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію,
розраховувати економічні та соціальні показники.
Організація роботи
РН27.Здатність організовувати свою робочу програму
самостійно, за власної ініціативи брати участь у
стажуваннях та тренінгах, фіксуючи ці дії в своєму
портфоліо.
РН28. Здатність результативно працювати в команді в
тому числі з громадянами інших країн, беручи до уваги
різні фонові знання та ставлення своїх колег до
визначених завдань.

РН29.
Здатність
планувати,
оцінювати
та
забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені
роботодавцем терміни.
Візійна діяльність
РН30.Впливати
на
ціннісну
та
соціальну
переорієнтацію локальних спільнот, громадських
організацій, політичних партій і державних установ.
РН31.Вміти розробляти стратегії розвитку, беручи до
уваги глобальні тренди і виклики, а також формувати
новий порядок денний політичного процесу на різних
рівнях.
Проектна діяльність
РН32.Здатність ініціювати та реалізовувати проекти,
скеровані на суспільний та економічний розвиток
місцевих спільнот, регіонів, країни.
РН33.Вміння налагоджувати співпрацю на різних
рівнях між громадськими організаціями, політичними
партіями, органами місцевого самоврядування,
державними установами, приватними підприємствами.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Викладання навчальних дисциплін забезпечують
Специфічні характеристики
викладачі з практичним досвідом та досвідом
кадрового
стажування (в тому числі міжнародного), провідні
забезпечення
науковці та фахівці-практики у сфері політології та
суміжних дисциплін.
Аудиторія з мультимедійним обладнанням та
Специфічні характеристики
бібліотека.
матеріально-технічного
забезпечення
Використання у навчальному процесі електронних
Специфічні характеристики
ресурсів,
змішаного
навчання
або
інформаційного та навчально- освітніх
дистанційного навчання, система Moodle.
методичного забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Укладені угоди про академічну мобільність в межах
Міжнародна кредитна
УКУ.
мобільність
Умови та особливості освітньої програми в контексті
Навчання іноземних
навчання іноземних громадян пов’язані із загальними
здобувачів вищої освіти
засадами освітнього процесу, визначеними правилами
МОН.

МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Код н/д

1

Навчальні дисципліни, практики (змістові
модулі)

Кількість
кредитів

Форма підсумкового
контролю

3

4

2

І. Обов’язкові дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1.1.1.

Іноземна мова

16

комбінований екзамен

ОК1.1.2.

Академічне письмо та публічний виступ

3

залік

3
15

залік
екзамен

3

екзамен

3
4
12

залік
екзамен
комбінований екзамен

ОК1.1.3
ОК1.1.4
ОК1.1.5
ОК1.1.6
ОК1.1.7
ОК1.1.8

Вступ до університетських студій
Історія великих ідей
Методологія політичних та соціологічних
досліджень
Логіка формальна
Філософія та критичне мислення
Друга сучасна іноземна мова

1.2. Цикл професійної підготовки
ОК1.2.1
ОК1.2.2
ОК1.2.3
ОК1.2.4
ОК1.2.5
ОК1.2.6
ОК1.2.7
ОК1.2.8
ОК1.2.9
ОК1.2.10

Філософська антропологія
Філософська етика та моральні виклики
сучасності
Вступ до економіки
Політичні теорії та ідеології
Порівняльна політологія
Політична система України
Політична соціологія
Політичні комунікації
Кількісні та якісні методи дослідження
Міжнародні організації та глобальне
управління (International organizations and
global governance) (англ.)

4

екзамен

4

екзамен

4
6
6
3
3
3
4

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

3

екзамен

3

екзамен

4

екзамен

ОК1.2.12

Місцеве самоврядування та державне
управління
Теорія держави, права та прав людини

ОК1.2.13

Римське приватне право

4

екзамен

ОК1.2.14

Міжнародне публічне право
Теорія політики і влади

4

екзамен

4

екзамен

ОК1.2.11

ОК1.2.15

ОК1.2.18

Психологія в політиці
Основи теорії ігор
Статистика та економетрика

4
3
4

екзамен
екзамен
екзамен

ОК1.2.19

Макроекономіка (Macroeconomics) (англ.)

4

екзамен

ОК1.2.20

Мікроекономіка
Політичний процес та творення політики
(Political process and policy making)

3

залік

4

екзамен

ОК1.2.16
ОК1.2.17

ОК1.2.21
ОК1.2.22

Економіка розвитку (Development
Economics) (англ).

4

екзамен

ОК1.2.23

Глобальні питання та розв'язки (Global issues
and global solutions ) (англ.)

6

залік, екзамен

ОК1.2.23

Суспільне вчення Католицької церкви

3

Загальний обсяг обовя'зкових компонентів:

екзамен
153

2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.Цикл “Світоглядне ядро”
ВБ2.1.1
ВБ2.1.2
ВБ2.1.3

Бог і я
Світ і я
Люди і я

6

залік

6

залік

6

залік

2.2. Цикл загальної підготовки

ВБ2.2.4

Лідерство
Розвиток та управління організаціями
Психологія груп та груповий аналіз
Проектне мислення (Design Thinking) (англ.)

3
3
3
3

залік
залік
залік
залік

ВБ2.2.5

Соціальна психологія

3

залік

ВБ2.2.6

Творення особистого бренду
Стратегії та прийняття рішень

3
3

залік
залік

ВБ2.2.1
ВБ2.2.2
ВБ2.2.3

ВБ2.2.7

2.3. Цикл професійної підготовки
ВБ2.3.1
ВБ2.3.2
ВБ2.3.3
ВБ2.3.4
ВБ2.3.5
ВБ2.3.6
ВБ2.3.7
ВБ2.3.8
ВБ2.3.9

Етика і технології
Міжнародна економіка
(International Economics) (англ.)
Порівняльна економіка: економічні системи
Політична культура
Психологія конфлікту і переговори
Сучасні етичні теорії
Основи менеджменту
Філософія права: мораль-право-закон
Політична теологія (Political Theology) (англ.)

3

залік

3

залік

3
3
3
3
3
3
3

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

ВБ2.3.14

Суспільні трансформації
Публічна економіка і фінанси
Основи інвестицій
Глобальні ринки: міжнародна економіка і
фінанси
Якісне управління (Good governance) (англ.)

ВБ2.3.15

Дисципліна вільного вибору від університету

ВБ2.3.10
ВБ2.3.11
ВБ2.3.12
ВБ2.3.13

3
3
3

залік
залік
залік

3

залік

3
12

залік
залік

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

ПК3.1
ПК3.2

3. Практика
Мовна школа
Практика інституційна (ознайомча)

ПК3.4

Літня Школа «Етика і релігія в політиці та
економіці»
Літня Школа «Від політики до політик»

БП 4.1

Бакалаврський проект

ПК3.3

60

3

залік

6

залік, диф.залік

3

залік

3

залік

12

екзамен

4. Державна атестація
Загальний обсяг освітньої програми:

240

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів
навчання та компетентностей
Компетентності
Результати навчання

Інтегральна компетентність
Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 СК18СК19 СК20 СК21 СК22
РН1
РН2
РН3
РН4
РН5
РН6
РН7
РН8
РН9
РН10
РН11
РН12
РН13
РН14
РН15
РН16
РН17
РН18
РН19
РН20
РН21
РН22
РН23
РН24
РН25
РН26
РН27
РН28
РН29
РН30
РН31

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів
навчання та компетентностей
Компетентності
Результати навчання

Інтегральна компетентність
Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 СК18СК19 СК20 СК21 СК22
РН32
РН33

Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

Код ОК

Назва
освітнього
компонента

ОК1.1.1

Іноземна мова

ОК1.1.2

Академічне
письмо та
публічний виступ

ОК1.1.3

Вступ до
університетських
студій

ОК1.1.4

Історія великих
ідей

ОК1.1.5

Методологія
політичних та
соціологічних
досліджень

ОК1.1.6

Логіка формальна

ОК1.1.7

Філософія та
критичне
мислення

ОК1.1.8

Друга сучасна
іноземна мова

ОК1.2.1

Філософська
антропологія

ОК1.2.2

Філософська
етика та моральні
виклики
сучасності

ОК1.2.3

Вступ до
економіки

ОК1.2.4

Політичні теорії
та ідеології

ОК1.2.5

Порівняльна
політологія

ОК1.2.6

Політична
система України

ОК1.2.7

Політична
соціологія

ОК1.2.8

Політичні
комунікації

ОК1.2.9

Кількісні та якісні
методи
дослідження

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 СК18 СК19 СК20 СК21 СК22

Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

Код ОК

Назва
освітнього
компонента

Міжнародні
організації та
глобальне
управління
ОК1.2.10
(International
organizations and
global governance)
(англ.)
ОК1.2.11

Місцеве
самоврядування та
державне
управління

ОК1.2.12

Теорія держави,
права та прав
людини

ОК1.2.13

Римське приватне
право

ОК1.2.14

Міжнародне
публічне право

ОК1.2.15

Теорія політики і
влади
Психологія в
політиці

ОК1.2.16 Основи теорії ігор
ОК1.2.17

Статистика та
економетрика

Макроекономіка
ОК1.2.18 (Macroeconomics)
(англ.)
ОК1.2.19

Мікроекономіка

Політичний
процес та
ОК1.2.20 творення політики
(Political process
and policy making)

ОК1.2.21

Економіка
розвитку
(Development
Economics) (англ).

Глобальні питання
та розв'язки
ОК1.2.22 (Global issues and
global solutions )
(англ.)

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 СК18 СК19 СК20 СК21 СК22

Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
Назва
освітнього
Код ОК компонента
ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 СК18 СК19 СК20 СК21 СК22
Суспільне вчення
Католицької
ОК1.2.23
церкви
ПК3.1

Мовна школа

ПК3.2

Практика
інституційна
(ознайомча)

ПК3.3

Літня Школа
«Етика і релігія в
політиці та
економіці»

ПК3.4

Літня Школа «Від
політики до
політик»

БП 4.1

Бакалаврський
проект

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

Код ОК

Назва освітньогоРН1
компонента
РН2 РН3 РН4 РН5

ОК1.1.1

Іноземна мова

ОК1.1.2

Академічне
письмо та
публічний виступ

ОК1.1.3

Вступ до
університетських
студій

ОК1.1.4

Історія великих
ідей

ОК1.1.5

Методологія
політичних та
соціологічних
досліджень

ОК1.1.6

Логіка формальна

ОК1.1.7

Філософія та
критичне
мислення

ОК1.1.8

Друга сучасна
іноземна мова

ОК1.2.1

Філософська
антропологія

ОК1.2.2

Філософська
етика та моральні
виклики
сучасності

ОК1.2.3

Вступ до
економіки

ОК1.2.4

Політичні теорії
та ідеології

ОК1.2.5

Порівняльна
політологія

ОК1.2.6

Політична
система України

ОК1.2.7

Політична
соціологія

ОК1.2.8

Політичні
комунікації

ОК1.2.9

Кількісні та якісні
методи
дослідження

Міжнародні
організації та
глобальне
управління
ОК1.2.10
(International
organizations and
global governance)
(англ.)

РН6

РН7

РН8

РН9 РН10 РН11

РН12 РН13 РН14 РН15 РН16 РН17 РН18 РН19 РН20 РН21 РН22 РН23 РН24 РН25 РН26 РН27 РН28 РН29 РН30 РН31 РН32 РН33

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

Код ОК

Назва освітньогоРН1
компонента
РН2 РН3 РН4 РН5

Місцеве
самоврядування та
ОК1.2.11
державне
управління
ОК1.2.12

Теорія держави,
права та прав
людини

ОК1.2.13

Римське приватне
право

ОК1.2.14

Міжнародне
публічне право

ОК1.2.15

Теорія політики і
влади
Психологія в
політиці

ОК1.2.16 Основи теорії ігор
ОК1.2.17

Статистика та
економетрика

Макроекономіка
ОК1.2.18 (Macroeconomics)
(англ.)
ОК1.2.19

Мікроекономіка

Політичний
процес та
ОК1.2.20 творення політики
(Political process
and policy making)
ОК1.2.21

Економіка
розвитку
(Development
Economics) (англ).

Глобальні питання
та розв'язки
ОК1.2.22 (Global issues and
global solutions )
(англ.)
ОК1.2.23

Суспільне вчення
Католицької
церкви

ПК3.1

Мовна школа

ПК3.2

Практика
інституційна
(ознайомча)

ПК3.3

Літня Школа
«Етика і релігія в
політиці та
економіці»

РН6

РН7

РН8

РН9 РН10 РН11

РН12 РН13 РН14 РН15 РН16 РН17 РН18 РН19 РН20 РН21 РН22 РН23 РН24 РН25 РН26 РН27 РН28 РН29 РН30 РН31 РН32 РН33

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

Код ОК

ПК3.4
БП 4.1

Назва освітньогоРН1
компонента
РН2 РН3 РН4 РН5
Літня Школа «Від
політики до
політик»
Бакалаврський
проект

РН6

РН7

РН8

РН9 РН10 РН11

РН12 РН13 РН14 РН15 РН16 РН17 РН18 РН19 РН20 РН21 РН22 РН23 РН24 РН25 РН26 РН27 РН28 РН29 РН30 РН31 РН32 РН33

Мапа курсів Етика-Політика-Економіка
Семестри

Етика

1
Філософська
антропологія

2

3

4
Літня школа "Етика і
релігія в політиці та
економіці"
/

Філософська етика
і моральні виклики
сучасності

5

6

Політика

Теорія держави,
права та прав людини

Етика і технології

Сучасні етичні теорїії

Економіка

Академічне
підґрунтя

Формування
особистості

Мови

Філософія права:
мораль-право-закон
Суспільні трансформації

Історія великих
ідей II

Історія великих
ідей III

Психологія в політиці

Політична соціологія
Політична культура

Теорія політики і влади

Глобальні питання та
розв'язки I

Політичні теорії
та ідеології

Римське приватне
право

Літня школа:
Від політики до політик
Глобальні питання та
розв'язки II
Політичний процес
та творення політики
Порівняльна політологія

Міжнародні організації та
глобальне управління
Міжнародне
публічне право
Політичні комунікації

Місцеве самоврядування
та державне управління
Якісне управління
Політична теологія

Політична система України

Основи інвестицій
Порівняльна економіка:
економічні системи

Економіка розвитку
Міжнародна політекономіка

Мікроекономіка
Вступ до економіки

8

Суспільне вчення
Католицької церкви

Філософія та
критичне мислення

Історія великих
ідей I

7

Публічна економіка і фінанси

Макроекономіка

Глобальні ринки: міжнародна
економіка і фінанси

Статистика та
економетрика
Академічне письмо Методологія політичних
та публічний виступ та соціологічних
Вступ до
досліджень
університетських студій

Логіка формальна

Світоглядне ядро
Світоглядне ядро
(Бог і я, Світ і я, Люди і я)

Англійська мова

Кількісні та якісні
методи дослідження

Світоглядне ядро

Основи теорії ігор
Лідерство
Розвиток та
управління організаціями
Основи менеджменту
Психологія конфлікту
та переговори
Психологія груп та
груповий аналіз

Творення особистого
бренду (Self-branding)
Проектне мислення
(Design Thinking)
Соціальна психологія

Друга сучасна
іноземна мова

Стратегії та
прийняття рішень

Обов’язкові курси
Вибіркові курси
Мова курсів

