ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПРЕСТИЖНИХ І ЗАТРЕБУВАНИХ
ПРАЦЕДАВЦЯМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Міжнародні аспекти політичної
журналістики
ПОЛІТОЛОГІЯ – СУЧАСНА ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ.
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Спеціальність: 052 «Політологія».
Ступінь «Магістр»: термін навчання 1 рік 5 місяців (денна форма).
Документ про закінчення: Диплом магістра з політології.

Майбутні політологи отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних та прикладних
дисциплін, мають можливість поглибленого вивчення іноземних мов, проходять практику в
органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, засобах масової
комунікації, зокрема, на 27 телевізійному каналі в м. Дніпро, у політичних партіях,
громадських організаціях, вищих навчальних закладах. Майбутні політичні аналітики та
політтехнологи ґрунтовно вивчають політичний аналіз та прогнозування, паблік
рилейшнз, основи політичної журналістики та роботи ЗМІ, політичний маркетинг та інші
дисципліни, що покликані сформувати конкурентоспроможного фахівця європейського
рівня. Освітні програми також передбачають можливість стажувань та навчання у
провідних політологічних центрах та навчальних закладах зарубіжних країн.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПОЛІТОЛОГІЯ
(МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ)
ДАЄ ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ.
Місія освітньої програми «Магістр з політології» – професійна підготовка
висококваліфікованих політологів, політтехнологів, фахівців із проведення передвиборчих
кампаній, помічників і консультантів народних депутатів та депутатів органів місцевого
самоврядування, експертів із соціально-політичних питань та відповідальних кадрів для

органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів соціальнополітичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
Освітня програма реалізується кафедрою політології та міжнародних відносин
Завідувач кафедри
доктор політичних наук, професор
ЩЕДРОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА

Організація освітнього процесу
Науково-педагогічні працівники кафедри викладають такі основні навчальні
дисципліни
Державна політика
Теорія владно-політичних відносин
Сучасна зарубіжна політологія
Політична ризикологія
Методологія і організація наукових досліджень
Методика викладання у вищій школі
Інтернет-технології у політичному процесі
Європейський Союз у міжнародних відносинах
Міжнародні відносини та світова політика
Політична конфліктологія
Політична глобалістика та регіоналістика
GR-менеджмент
Прикладна політологія
Політична кризологія
Політична аналітика та прогнозування
Аналіз та прогнозування міжнародних відносин
Науково-дослідна робота студентів
Організація наукових досліджень
Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають
Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.
Європейська якість освіти
Програма «Магістр із політології» в Університеті імені Альфреда Нобеля відповідає
міжнародному стандарту ISO 9001:2008 "Системи управління якістю", що
підтверджується відповідними Сертифікатами.

МАЙБУТНІ ПОЛІТОЛОГИ
ТА ПОЛІТИЧНІ ЖУРНАЛІСТИ
МАЮТЬ УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ НАБУТИ ЗАТРЕБУВАНІ НА РИНКУ
ПРАЦІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Можливість набути професійні компетентності для успішної роботи на національному
та міжнародному рівнях в політико-аналітичній, прогностичній та технологічній,
академічній та викладацькій сферах, політичній журналістиці, консультуванні та
зв’язках із громадськістю
2. Можливість навчання та стажування в провідних політологічних центрах, засобах
масової комунікації та в університетах зарубіжних країн
3. Здатність до роботи та успішного просування по службі в органах державної влади всіх
рівнів, місцевого самоврядування, науково-дослідницьких установах, вищих
навчальних закладах, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової
комунікації
4. Здатність ефективно та інноваційно вирішувати та прогнозувати практичні питання
внутрішньої й зовнішньої політики, партійного будівництва, політичного іміджу,
виборчих процесів
5. Здатність бути конкурентоспроможними на основі вільного володіння українською та
двома іноземними мовами, найсучаснішими інформаційними та комунікаційними
технологіями, сучасними політичними теоріями демократії та технологіями,
методикою викладання у вищих навчальних закладах
ВИПУСКНИК МОЖЕ ОБІЙМАТИ СУЧАСНІ ЗАТРЕБУВАНІ ПОСАДИ
1. Фахівець, керівник підрозділу із соціально-політичних питань та зв’язків із
громадськістю в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування
2. Експерт, консультант депутатів, радник у осередках політичних партій, громадських
рухів та організацій
3. Політичний оглядач та аналітик, кореспондент, редактор, автор та ведучий політичних
програм на радіо, телебаченні, в інформаційних агенціях
4. Фахівець з політичної реклами та зв’язків з громадськістю
5. Політичний технолог, фахівець у центрах та установах з вивчення громадської думки та
проведення виборчих кампаній
6. Науковий співробітник, викладач політології у вищих навчальних закладах
Освітній процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками,
підручниками і навчальними посібниками. Лекційні курси викладаються з використанням
мультимедійного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться
з використанням тестових методик, активно використовуються рольові та ділові ігри,
методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій, написання есе тощо.
Здобувачі мають реальні можливості займатися науковою роботою, публікуватися у
фахових виданнях, готувати кандидатські та докторські дисертації.
Уперше, в 2017 році, здобувач спеціальності «Політологія» Університету імені
Альфреда Нобеля Матухно Генріх посів III місце, а в 2018 році - II місце в II етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із політичних наук, який
відбувся в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) та в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).
Матухно Генріх представив цікаву інноваційну роботу на тему: «Основні аспекти

оптимізації сучасної демократичної системи: зарубіжний досвід провідних країн світу як
надійне джерело розвитку вітчизняної демократії», яка викликала жвавий інтерес у всіх
присутніх та отримала високу оцінку галузевої конкурсної комісії. Усього на конкурс було
представлено 49 робіт учасників із 33 університетів України.
У 2016 році кафедра започаткувала проведення в Університеті Всеукраїнської
наукової конференції студентів і молодих вчених «Соціально-політичні проблеми
сучасності».
Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені науково-педагогічні
працівники:
Щедрова Галина Петрівна – доктор політичних наук, професор;
Щолокова Ганна Володимирівна – кандидат політичних наук, доцент;
Пащенко Віктор Іванович – кандидат політичних наук, доцент;
Ключник Руслан Максимович – кандидат політичних наук;
Пашков Віктор Олександрович – кандидат політичних наук.
Два доктори політичних наук, професори працюють як сумісники.
Кафедра має розгалужені контакти з провідними кафедрами національних
університетів, науково-дослідними установами та громадськими організаціями
національного та регіонального рівня.
Унікальні пропозиції:
Участь у міжнародних програмах студентського обміну;
Можливість стажування та навчання у провідних політологічних центрах та на
факультетах університетів зарубіжних країн;
Поглиблене вивчення англійської мови;
Вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням);
Можливість отримати практичні навички політолога під час
проходження
практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних
партіях та громадських організаціях, а також на телевізійному каналі;
Можливість досконало оволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями у
комп’ютерних та мультимедійних класах.
Ми пропонуємо:
Диплом магістра з політології;
Викладання досвідченими науково-педагогічними кадрами: докторами та
кандидатами наук, професорами та доцентами, які мають досвід практичної роботи за
фахом, стажувалися у провідних зарубіжних університетах;
Майстер-класи з практичної політології, політичних технологій;
Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз політичної ситуації,
проведення рольових та ділових ігор, воркшопів та участі у науково-практичних
політологічних конференціях, роботу в науково-дослідній лабораторії кафедри тощо;
Опанування інформаційних систем шляхом використання найсучасніших програмних
продуктів;
Поглиблене вивчення іноземних мов, передусім англійської;
Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та
іноземними виданнями;
Спортивний комплекс;
Можливість проходити практику на телеканалі;
Медичний центр тощо.
Запрошуємо випускників вищих навчальних закладів усіх спеціальностей здобути
сучасну освіту європейського рівня та диплом магістра з політології!

Для зарахування на базі диплома бакалавра з політології необхідно скласти:
 вступне фахове випробування з політології,
 вступне випробування з іноземної мови (у формі єдиного вступного випробування,
за технологією ЗНО).
Для зарахування на базі диплома спеціаліста / магістра з будь-якої іншої
спеціальності необхідно скласти:
 вступне фахове випробування з політології,
 вступне випробування з іноземної мови,
 додаткове фахове вступне випробування з політології.

Консультації надаються
на кафедрі політології та міжнародних відносин
за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18,
к. 3402, 3405, 3406
(час консультацій можна узгодити телефоном або електронною поштою, див. нижче)
За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання
запрошуємо звертатися:
Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин
доктор політичних наук, професор Щедрова Галина Петрівна,
e-mail: dh.psh@duan.edu.ua,
тел. 050 254 22 80
Заступник завідувача
кандидат політичних наук, доцент Щолокова Ганна Володимирівна,
e-mail: gvshcholokova@duan.edu.ua,
тел. 063 401 54 47
МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!
Наша адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 370-4-370 (приймальна комісія)

