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ПІБ 

стейк- 
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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- 

нуються 

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) Укрупнити ОК (від 5 кредитів). 
2) Розширити пропозиції вибіркового 

блоку дисциплін відповідно до ЗК. 

+ 

Чальцева НПП д.політ.н., І Профіль Викласти мету в новій редакції: «Метою + 

О.М.  доц, 
зав.каф.полі 

тології та 

державного 
управління, 

ОП навчання   є   формування   особистості- 
професіонала у галузі прикладної 

політології та політичних технологій, 

інтелектуальної, інформованої, 

інноваційної,    самоідентифікованої   та 
інтегрованої    у   суспільство    в  якості 

 

    фахівців з прикладної політології та  

    політичних технологій, які володіють  

    базовим категорійно-поняттєвим та  

    аналітично-дослідницьким апаратом  

    політичної науки, знаннями політичної  

    теорії та практики. Набуті результати  

    навчання та компетентності дозволять  

    здобувачеві розв’язувати прикладні  

    задачі в політико-організаційній та  

    громадській діяльності.».  

Євтухова Внутріш Нач. І Профіль 

ОП(H. 

Академічна 

мобільність) 

І Перезара Перезарахув  

О.В. ній 
стейкґол 

дер 

Навч.відділу 
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Стуса 
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включати 
не тільки 

вибіркові 
дисциплі 

ання 
кредитів 

включає і 

дисципліни 
професійно- 

го спряму- 
вання, і 

    ни; вибіркові 
    Логіко- дисципліни; 
    структур Змінена 
    на схема логіко- 
    має структурна 
     схема, яка 



     включати 

фахівця; 

Каталог 

компоне 

нтів 

зробити 

наскрізн 

ий, а не 

посемес 
трови 

включає 

фахівця 

Змінено 
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компонентів 

з 
посеместров 

ого на 

наскрізний 

 

Афонін НПП д. соц. наук, 

проф.,академі 

к УТА, 
заслужений 

діяч науки і 

техніки 

України, 

професор, 

кафедри 

публічної 

політики та 

політичної 

аналітики 

Національної 

Академії 
державного 

управління 

при 

президентові 

України 

ІІ Каталог ІІ Каталог Включенн Збільшення  
Е.А. Зовнішній компонентів компонен я кредитів 

 стейк- освітньої тів написання дисципліни 
 ґолдер програми та ії освітньої курсової «політичні 
  логіко- програми роботи у 2 інститути і 
  структорна та ії семестрі процеси» до 
  схема логіко- навчання 10, що 
   структорн до дис- дозволяє 
   а схема ципліни посилити 
    «Політич- наукову 
    ні інсти- складову 
    тути і «Політичні 
    процеси»» інститути і 

     процеси» 

Піденко Зовнішні національний 

модератор 

Платформи 

електронної 

демократії 

EDEM у 

програмі 

EGAP 

ІІ Каталог ІІ Включи- Включено  

Олександр й компонентів Каталог ти нову нову 
а стейкґол освітньої компонен дисциплі дисципліну 

 дер програми та ії тів ну «Електрон- 
 Випускн логіко- освітньої «Електро не уряду- 
 иця 052 структурна програми нне вання»; 
 другого схема та ії урядуван  

 освітньог  логіко- ня»;  

 о рівня  структор   

 Бакалавр  на схема   

 «Політол     

 огія»     
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