
Підсумки громадського обговорення та внутрішнього моніторингу 

освітньої програми «Політичне консультування у сфері публічної 

політики» 

Ступінь вищої освіти: другий магістр 

Галузь знань: 05 Спеціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 052 «Політологія» 

Дата затвердження попередньої редакції ОП: 01.02.2019 р. 

Терміни громадського обговорення ОП: 5.03-10.04.2020рр. 
 

ПІБ 

стейк- 

ґолдера 

Категорі 

я (НПП, 

робото- 

давець, 

здобувач 

освіти, 

випускн 
ик) 

Науковий 

ступінь/вче 

-не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо- 

нуються 

зміни 

Поперед 

ня  

редакція 

розділу 

Зміни, 

що 

пропо- 

нують-ся 

Нова 

редакція 

розділу ОП 

При 

мітк 

и 

Нагорняк 

Т.Л. 
НПП д.політ.н., 

професор 

кафедри, 
перший 

проректор 

ІІ Каталог 

компонентів 

освітньої 
програми та ії 

логіко- 

структорна 
схема 

1) Вивчити питання щодо можливості 

поміняти семестрами ОК : перенести до 

1 семестру 

«Політичний консалтинг» (окреслює 
предметне поле ОП) і Методологію та 

Організацію наукових досліджень 

(перенести   до   2   семестру   для   більш 
ефективного          формування          теми 

+ 

    кваліфікаційної роботи і обрання  
    наукового керівника здобувачами).  

    2) Укрупнити ОК (від 5 кредитів).  

    3) Розширити пропозиції вибіркового  

    блоку дисциплін відповідно до ЗК.  

Чальцева 
О.М. 

НПП д.політ.н., 
доц, 

зав.каф.полі 

тології та 

державного 
управління, 

І Профіль 
ОП 

Викласти     мету     в     новій   редакції: 

«Формування  особистості- 

професіонала, інтегрованого в 
суспільство в  якості 

висококваліфікованого фахівця з 

політичного  консалтингу,  який  здобув 
достатній      рівень     фундаментальних 

+ 

    знань сучасної політичної теорії та вмінь  

    використовувати спеціальний  

    інструментарій політичних практик.  

    Набуті результати навчання та  

    компетентності дозволять здобувачеві  

    розв’язувати складні дослідницькі та  

    прикладні задачі, впроваджувати  

    інновації у політичній сфері за умов  

    невизначеності умов і вимог».  

Примуш НПП д.політ.н., І Профіль ОП І перелік Уточнені 

практичні 

компетентн 

ості та 
результати 

навчання 

здобувача 

 
М.В.  професор  Профіль практичн 

  кафедри  ОП их 
  політології   компетен 
  та   тностей 
  державного   та 
  управління,   результат 
     ів 



     навчання 

здобувач 
а., 

  

Євтухова Внутріш Нач. І Профіль 

ОП(H. 

Академічна 

мобільність) 

І Перезара Перезарахув  

О.В. ній 
стейкґол 

дер 

Навч.відділу 
ДонНУ 

імені Василя 

Стуса 

Профіль 

ОП(H. 

Академі 

чна 

мобільні 

сть) 

хування 
кредитів 

має 

включати 

не тільки 
вибіркові 
дисциплі 

ання 
кредитів 

включає і 

дисципліни 

професійног 
о 
спрямуванн 

    ни; я і вибіркові 
    логіко- дисципліни; 
    структур Змінена 
    на схема логіко- 
    має структурна 
    включати схема, яка 
    фахівця включає 
     фахівця 

Афонін НПП д. соц. наук, 
проф.,акаде 

мік УТА, 

заслужений 
діяч науки і 

техніки 

України, 

професор, 
кафедри 

публічної 

політики та 
політичної 

аналітики 

Національно 
ї Академії 

державного 

управління 

при 
президентов 
і України 

ІІ Каталог ІІ Включен Збільшення  
Е.А. Зовнішні компонентів Каталог ня 1 кредитів 

 й освітньої компонен етапу дисципліни 
 стекґолде програми та ії тів підготовк «Методолог 
 р логіко- освітньої у ія та 
  структорна програми магістрів організація 
  схема та ії «Методо наукових 
   логіко- логія та досліджень» 
   структор організац до 7,5 , що 
   на схема ія дозволяє 
    наукових включити 
    дослідже посилити 
    нь» наукову 
     складову 
     «Методолог 
     ія та 
     організація 
     наукових 

     досліджень» 

Капустян Внутріш Фахівець ІІ Каталог ІІ у Включено  
Михайло ній Прес-центру компонентів Каталог професій нову 

 стейкґол ДонНУ освітньої компонен ний цикл дисципліну 
 дер імені Василя програми та ії тів дисциплі «SMM в 
 Здобувач Стуса логіко- освітньої н публічному 
 Магістер  структорна програми включит управлінні» 
 ської ОП  схема та ії и  

 «Політич   логіко- дисциплі  

 не   структор ну «SMM  

 консульт   на схема в  

 ування у    публічно  

 сфері    му  

 публічної    управлін  

 політики    ні»  

 »      

Піденко 

Олександр 
а 

Зовнішні 

й 

Національн 

ий 
модератор 

ІІ Каталог 

компонентів 
освітньої 

ІІ 

Каталог 
компонен 

включит 

и нову 
дисциплі 

Включено 

нову 
дисципліну 

 



 стейкґол 

дер 

Випускн 

иця 052 
другого 

освітньог 

о рівня 
Бакалавр 

«Політол 

огія» 

Платформи 

електронної 

демократії 

EDEM 
в Програма 

EGAP 

програми та ії 

логіко- 

структорна 

схема 

тів 

освітньої 

програми 

та ії 
логіко- 

структор 

на схема 

ну 
«Мовний 

практику 
м 

(Іноземна 

мова)» 

«Мовний 

практикум 

(Іноземна 

мова)» 

 

Швець Внутріш Лаборант ІІ Каталог ІІ Зробити Змінено в  
Катерина ній кафедри компонентів Каталог форму НП форма 

 стейкґол політології освітньої компонен контроля контроля 
 дер, та програми та ії тів для для 
 Здобувач державного логіко- освітньої Дисциплі дисципліни 
 ка ОП управління структорна програми ни «Політичне 
 «Політич  схема та ії «Політич консультува 
 не   логіко- не ння» 
 консульт   структор консульт  

 ування у   на схема ування»  

 сфері    іспит  

 публічної      

 політики      

 »      

        

 

 

 

 

 

Голова О. М. ЧАЛЬЦЕВА 

 

Секретар Г. Й. ПІДГУРСЬКА 

https://www.facebook.com/EGAPUkraine/?eid=ARDZ8CdUFD4tGmXZAqdSRlZfukvSXxapQQ48rPQenP5CXMEOqc-SdhUo-o7xcG626T9ly8C9oFojBxsq&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100008116534810&fref=tag
https://www.facebook.com/EGAPUkraine/?eid=ARDZ8CdUFD4tGmXZAqdSRlZfukvSXxapQQ48rPQenP5CXMEOqc-SdhUo-o7xcG626T9ly8C9oFojBxsq&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100008116534810&fref=tag

