Чому політологія в Університеті Альфреда Нобеля –
це спеціальність для тебе?
1. Політика – це одна з найскладніших та найвідповідальніших сфер
діяльності людини. Займатися політикою може лише справжній професіонал.
2. Політолог – це універсальний фахівець, який розуміється не лише на
політичних, а й суспільних, економічних, релігійних, психологічних
проблемах. Кваліфікований політолог розглядає політику у її зв’язку з
іншими сферами життя.
3. Політологія – це порівняно нова наука для України, і нашій країні не
вистачає молодих кваліфікованих кадрів. Політична ситуація змінюється
неочікувано, і цьогоріч ми вкотре переконалися в цьому. Ми забезпечимо
тобі можливість реалізувати свій потенціал на благо нашої держави!
4. Політологія – це наука для тих, кому є, що сказати світові. Завдяки
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європейськими однолітками та беруть участь у закордонних стажуваннях.
Вивчення дисциплін міжнародного спрямування допоможе тобі у цьому.
5. Мрієш «потрапити в телевізор»? Тобі – на спеціальність «Політологія» в
Університет імені Альфреда Нобеля! Лише тут є унікальна можливість взяти
участь у роботі телевізійного каналу та відчути себе справжнім журналістом
та експертом з політичних питань.
6. Робота в політичних партіях? Легко! Вже з перших курсів студенти мають
можливість стажування та проходження практики, а також короткострокових
семінарів, тренінгів у політичних партіях та громадських організаціях. До
речі, робота на виборах приносить задоволення, і не лише моральне .
7. Політолог – це майбутній науковець. Усі студенти-політологи, починаючи
з першого курсу, мають можливість публікувати свої наукові праці та
виступати з доповідями на конференціях.

8. Університет Альфреда Нобеля – це кращий приватний навчальний заклад в
Україні. Тут працюють найдосвідченіші фахівці, майстри своєї справи, які
передадуть усім охочим свої знання та безцінний досвід.
9. Ми – теплий університет: протягом усієї зими навчання відбувається у
звичному режимі, адже опалення та інші зручності працюють постійно та
якісно!
10. Студентам Університету завжди є що згадати: різноманітне студентське
життя гарантує незабутні враження!
Чому ми навчаємо?
Ти отримаєш унікальну змогу опанувати корисні й цікаві дисципліни, після
яких політика, міжнародні відносини та журналістика стануть для тебе
відкритою книгою:
1.Політичний компонент:
- вступ до спеціальності;
- загальна теорія політики;
- етнополітологія;
- методологія політологічних досліджень;
- основи публічної політики;
- політична кризологія.
2. Міжнародний компонент:
- геополітика;
- політична глобалістика та регіоналістика;
- міжнародні відносини та міжнародні організації;
- європейські політико-правові інституції.
3. Журналістський компонент:
- історія зарубіжних політичних вчень та політичної журналістики;
- міжнародні зв’язки з громадськістю;
- паблік рилейшнз;

- основи міжнародної журналістики.
Крім того, здобувачі обов’язково вивчають іноземну мову, інформаційні та
комунікаційні технології, політичну економію та інші дисципліни загальної
підготовки, які покликані сформувати цілісний світогляд політолога та
загальну ерудицію майбутнього фахівця.
Щороку кожен студент може вибрати одну з дисциплін, які виходять за межі
підготовки політолога. Серед них, зокрема, пропонуємо наступні курси:
- психологія ведення переговорного процесу;
- філософія;
- фінансовий ринок;
- соціологія;
- основи прийняття креативних рішень;
- управління кар’єрою та інші.
Хто навчає майбутніх політологів?
Галина Петрівна Щедрова,
завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних
наук, професор, академік Української академії політичних наук.
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багаторічний досвід у підготовці бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів
наук. Є визнаним фахівцем з питань політичних еліт, громадянського
суспільства, правової держави та методології політологічних досліджень.
Ганна Володимирівна Щолокова,
заступник завідувача кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат
політичних наук, доцент.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Є визнаним
спеціалістом

з

питань

європейської

українською та англійською мовами.
Руслан Максимович Ключник,

інтеграції.
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доцент кафедри, кандидат політичних наук.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Є визнаним
професіоналом з питань політичних криз та роботи мас-медіа. Працює
телеведучим та політичним експертом. Проводить заняття українською та
англійською мовами.
Віктор Іванович Пащенко,
доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Є визнаним
експертом з питань політичних технологій та консалтингу. Співпрацює з
політичними партіями та громадськими організаціями.
Віктор Олександрович Пашков,
старший викладач кафедри, кандидат політичних наук.
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Працює у сфері
політичної журналістики, має низку публікацій з питань освітньої політики.
Де ти працюватимеш?
На тебе чекають політичні партії, громадські організації, мас-медіа, органи
державної
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магістратури ти зможеш продовжити наукову діяльність і стати викладачем
вищого навчального закладу та науковцем. Під час проходження практики ти
переконаєшся, що професія політолога – одна з найактуальніших у сучасній
Україні!
Ми працюємо для тебе!

