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ПІБ 
стейкхо
лдера 

Категорія 
(НПП, 

роботодаве
ць, 

здобувач  
освіти, 

випускник) 

Науковий 
ступінь/вчен
е звання, 
займана 
посада 
(місце 
роботи) 

До якого 
розділу ОП 
пропонують
ся зміни 

Попередня редакція розділу Зміни, що 
пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

М.А.По
льовий 

НПП д.політ.н., 
проф., проф. 
каф. ДонНУ 
імені Василя 
Стуса 

ПЕРЕЛІК 
КОМПЕТЕН
ТНОСТЕЙ 
ВИПУСКНИ
КА 
/ 
ПРОГРАМН
І 
РЕЗУЛЬТАТ
И 
НАВЧАННЯ 

СК-6. Здатність фахово 
викладати політологічні 
дисципліни на відповідному 
рівні даної освітньої 
кваліфікації 
/  
ПРН-9. Фахово викладати 
політологічні дисципліни на 
відповідному рівні даної 
освітньої кваліфікації. 

уточнити та 
розширити опис 
компетентності 
щодо викладання у 
вищій школі та 
змінити 
формулювання 
відповідного ПРН  

СК-6. Здатність фахово організовувати 
освітній процес, планувати та проводити 
навчальні заняття з професійних дисциплін 
у вищій школі, самостійно аналізувати 
проблемні ситуації в освітньому процесі та 
вирішувати їх, вдосконалювати свою 
педагогічну майстерність. 
/ 
ПРН-9. Фахово організовувати освітній 
процес, планувати та проводити навчальні 
заняття з професійних дисциплін у вищій 
школі, самостійно аналізувати проблемні 
ситуації в освітньому процесі та вирішувати 
їх, вдосконалювати свою педагогічну 
майстерність. 

 

Чальце
ва О.М. 

НПП д.політ.н., 
доц., зав. 
каф. ДонНУ 

Характерист
ика 
програми 

Орієнтація на сучасні методи 
політичного аналізу та 

розширити опис 
особливостей ОНП в 
частині 

Орієнтація на сучасні методи політичного 
аналізу та прикладні дослідження 
політичних процесів. 

 



імені Василя 
Стуса 

прикладні дослідження 
політичних процесів. 
Широкий перелік 
поглиблених лекційних 
курсів та практикумів з 
проблематики сучасної 
політичної науки. 
Проведення слухачами 
лекційних та практичних 
занять зі студентами 
Університету за програмами 
першого і другого рівнів 
вищої освіти з метою набуття 
педагогічних навичок та 
умінь професійного 
викладання навчального 
матеріалу. Частина 
дисциплін викладаються 
англійською мовою. 
Залучення іноземних 
фахівців до реалізації ОНП. 
Підготовка та публікація 
слухачами не менше двох 
статей в наукових виданнях, 
які включені до міжнародних 
науковометричних баз. 
Участь слухачів в 
міжнародних конференціях. 
Мобільність за програмою 
Erasmus, Direct Mobility 
Program – рекомендується, 
але не є обов’язковою. 

характеристики баз 
практики 

Широкий перелік поглиблених лекційних 
курсів та практикумів з проблематики 
сучасної політичної науки. Проведення 
слухачами лекційних та практичних занять 
зі студентами Університету за програмами 
першого і другого рівнів вищої освіти з 
метою набуття педагогічних навичок та 
умінь професійного викладання 
навчального матеріалу. Частина дисциплін 
(9,5 кредитів ЄКТС) викладаються 
англійською мовою. Залучення іноземних 
фахівців до реалізації ОНП. 
Залученість здобувачів до науково-
дослідної роботи випускової кафедри – 
участь у кафедральній темі (реєстраційний 
номер 0117U003535), взаємозв’язок 
наукових досліджень наукових керівників 
та їх здобувачів (вибір тем досліджень у 
кореляції із науковими школами кафедри). 
Практика здобувачів на підприємствах 
стейкхолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», 
Громадянська мережа ОПОРА, ГО 
«Подільська Агенція Регіонального 
розвитку», Центр аналізу та розвитку 
громадських комунікацій «ДІАЛОГ»), що 
системно приймають участь в 
моніторингових заходах змісту ОП та 
результатів навчання випускників. 
Підготовка та публікація слухачами не 
менше двох статей в наукових виданнях, які 
включені до міжнародних 
науковометричних баз. 
Участь слухачів в міжнародних 
конференціях. 
Мобільність за програмою Erasmus, Direct 
Mobility Program – рекомендується, але не є 
обов’язковою. 

Чальце
ва О.М. 

НПП – « – КАТАЛОГ 
КОМПОНЕ
НТІВ 

проконтролювати 
відповідність 
дисциплін, що 

враховано: перелік 
дисциплін вільного вибору 
перевірено та констатовано 



ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ 
ЛОГІКО-
СТРУКТУР
НА СХЕМА 

формують 
індивідуальну 
траєкторію навчання 
здобувачів, тим 
напрямкам 
досліджень, які 
наразі є актуальними 
для викладачів 
кафедри 

його цілковиту 
релевантність 

Нагорн
як Т.Л. 

НПП/робот
одавець 

д.політ.н., 
проф., проф. 
каф., 
перший 
проректор 
ДонНУ імені 
Василя 
Стуса 

ВИМОГИ 
ДО 
НАЯВНОСТ
І СИСТЕМИ 
ВНУТРІШН
ЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕ
ННЯ 
ЯКОСТІ 
ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

див ОНП-2019 на сайті 
університету 

розширити опис 
системи 
внутрішнього 
забезпечення якості 
вищої освіти 

див ОНП-2020 на сайті університету  

Нагорн
як Т.Л. 

НПП/робот
одавець 

– « – РЕСУРСНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕ
ННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ 

див ОНП-2019 на сайті 
університету 

розширити опис 
кадрового складу, 
що забезпечує ОНП 

див ОНП-2020 на сайті університету  

Нагорн
як Т.Л. 

НПП/робот
одавець 

– « – РЕСУРСНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕ
ННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ 

див ОНП-2019 на сайті 
університету 

розширити опис 
інформаційного 
забезпечення 

див ОНП-2020 на сайті університету  

Хаджин
ов І.В. 

роботодаве
ць 

д.е.н., проф. 
проректор з 
наукової 
роботи 
ДонНУ імені 
Василя 
Стуса 

РЕСУРСНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕ
ННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ 

див ОНП-2019 на сайті 
університету 

розширити опис 
матеріально-
технічного 
забезпечення ОНП 

див ОНП-2020 на сайті університету  

Афонін 
Е.А. 

роботодаве
ць 

д. соц. наук, 
проф., 
професор 

КАТАЛОГ 
КОМПОНЕ
НТІВ 

 посилити науково-
дослідну компоненту 
освітнього процесу 

 зроблено висновок про 
достатність забезпечення 
науково-дослідної 



кафедри 
публічної 
політики та 
політичної 
аналітики 
НАДУ при 
президентові 
України, 
президент 
Всеукраїнсь
кої 
організації 
«Українське 
товариство 
сприяння 
соціальним 
інноваціям» 

ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ 
ЛОГІКО-
СТРУКТУР
НА СХЕМА 

компоненти наявними 
освітніми компонентами 
ОНП 

Афонін 
Е.А. 

роботодаве
ць 

– « – Характерист
ика 
програми 

врахувати при 
підготовці освітніх 
програм регіональну 
специфіку 

враховано достатньою 
мірою через включеність 
здобувачів до експертного 
середовища регіону  

Афонін 
Е.А. 

роботодаве
ць 

– « – Стиль та 
методика 
навчання 

орієнтуватись на 
керівника 
кваліфікаційної 
роботи при 
індивідуалізації 
освітньої траєкторії 

враховано достатньою 
мірою через узгодженість 
тематики досліджень 
здобувачів із науковими 
напрямками керівників та 
через відповідні набори 
дисциплін вибору(що 
корелюють із науковими 
школами) 

Михаль
ська В. 

здобувач 
освіти 

здобувач 
кафедри 
політології 
та 
державного 
управління 
ДонНУ імені 
Василя 
Стуса 

КАТАЛОГ 
КОМПОНЕ
НТІВ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ 
ЛОГІКО-
СТРУКТУР
НА СХЕМА 

розширити викл 
адання інструментів 
та механізмів 
міжнародної 
наукової 
комунікації,  
правил роботи з 
міжнародними 
наукометричними 
базами  

заплановано врахувати 
запровадженням окремої 
теми у дисципліні 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень»  



Первуш
ин 
М.М. 

здобувач 
освіти 

здобувач 
кафедри 
політології 
та 
державного 
управління 
ДонНУ імені 
Василя 
Стуса 

КАТАЛОГ 
КОМПОНЕ
НТІВ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ 
ЛОГІКО-
СТРУКТУР
НА СХЕМА 

додати дисципліну 
правового циклу 

враховано через те, що 
здобувач має можливість 
отримати необхідні 
компетенції з права в 
межах формування  
індивідуальної траєкторії 
навчання 

Первуш
ин 
М.М. 

здобувач 
освіти  

– « – КАТАЛОГ 
КОМПОНЕ
НТІВ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ 
ЛОГІКО-
СТРУКТУР
НА СХЕМА 

бажано розширити 
спектр дисциплін, 
що викладаються 
англійською мовою 

враховано: 
вирішено запровадити 
читання ще однієї 
дисципліни – 
«Моделювання та 
прикладний аналіз 
сучасних соціально-
політичних процесів» – 
англійською мовою  

Завідувач кафедри О. М. Чальцева 

Секретар Г. Й. Підгурська 


