
 Скорочений список спеціальних 

дисциплін, які викладаються 

майбутнім політологам: 

 
Теорія міжнародних відносин 

Практична політологія 

Геополітика 

Етнополітологія 

Партологія 

Політична психологія 

Державне управління і місцеве  

самоврядування 

Європейська інтеграція 

Технологія політичного процесу 

Політичний іміджмейкінг 

Політичний маркетинг 

Глобалістика 
Національна безпека 

 

Можливості для студентів: 

 участь у всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях; 

 участь у міжнародній літній школі у м. Ніжин 

та м. Краків (Польща); 

 участь у семінарах, круглих столах із 

залученням провідних вчених, політологів, 

міжнародників, відомих політиків та 

громадських діячів; 

 участь у міжнародних та всеукраїнських 

олімпіадах з політології; 

 участь у всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт; 

 участь у наукових гуртках; 

 участь у дискусійному студентському 

політичному клубі;  

 практика та стажування у апараті Верховної 

Ради України, Адміністрації Президента 

України, Кабінеті міністрів України, 

регіональних структурах державної влади та 

місцевого самоврядування, структурах 

політичних партій.  
 

Умови вступу на 1 курс: 

1). Сертифікати ЗНО для вступників на 1 

курс: 

 сертифікат з української мови 

(обов’язково); 

 сертифікат з історії України 

(обов’язково); 

 сертифікат з математики aбо 

іноземної мови (на вибір абітурієнта). 

2). Оригінал документа державного зразка 

про повну загальну середню освіту 

(документ про здобуття ОКР), додаток та 

їхні ксерокопії. 

3). Медична довідка за формою 286-О. 

 

Контакти: 

Інтернет: http://www.ndu.edu.ua (сторінка 

кафедри політології, права та філософії) 

Е-mail: kaf-polit-prava@ukr.net 

Телефони для запитань  

Кафедра: 067-730-30-86, 050-716-23-75 

Приймальна комісія: 04631-2-43-07 
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ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА 

 ПОЛІТОЛОГІЇ, ПРАВА 

ТА ФІЛОСОФІЇ 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 

«ПОЛІТОЛОГІЯ» 
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Професорсько-викладацький 

склад кафедри: 
 

2 доктори наук, професори, 

11 кандидатів наук, доцентів. 

 

Завідувач кафедри  

політології, права та філософії:  

доктор політичних наук, професор  

Барановський Фелікс  

Володимирович 

 
 

Хто такий політолог? 
 

Політолог – це менеджер політичного 

ринку, який займається виробництвом, 

рекламуванням та просуванням специфічного 

політичного продукту у вигляді консультацій, 

експертних оцінок, проектів, політичних теорій 

та прогнозів,  політичних програм та технологій.  

 

Кафедра готує: 
 

 політологів, експертів або консультантів з 

суспільно-політичних, гуманітарних 

та соціальних питань в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування; 

 експертів з питань діяльності політичних 

партій, громадських організацій і рухів, 

асоціацій, фондів тощо гуманітарного 

та соціально-політичного напрямку;  

 фахівців із зв'язків з громадськістю і пресою; 

 аналітиків і консультантів з політичних 

питань; 

 розробників політичних технологій; 

 викладачів соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 наукових співробітників за фахом; 

 політичних оглядачів, в тому числі у засобах 

масової  інформації; 

 редакторів суспільно-політичних видань; 

 спеціалістів в області політичного 

консалтінгу, політичних технологій, 

іміджмейкінгу та паблік рілейшнз (PR) 

 політологів в наукових установах, центрах, 

дослідницьких групах, що займаються 

вивченням та прогнозуванням політичних 

процесів; 

 працівників у галузі державного управління. 

Ким працюють наші випускники: 

 
 головою політичної партії, організації; 

 начальником прес-центру; 

 начальником відділу, служби, референтом, 

головнимо фахівцем (місцевих органів 

державної влади). 

 керівником аналітичного підрозділу; 

 консультантом, експертом у політичних 

партіях з питань виборчих технологій та 

політичної реклами 

 радником, консультантом, помічником 

керівників підприємств, установ, організацій, 

в т. ч. міжнародних, з питань управління 

персоналом, організаційно-виховної роботи, 

підвищення кваліфікації спеціалістів 

і працівників; 

 співробітником у відділах гуманітарного 

і соціально-політичного напрямку редакцій 

засобів масової інформації; 

 старшим лаборантом кафедр політології, 

соціології, історії, юридичного профілю 

у ВНЗ і підрозділах наукових закладів 

 викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, 

коледжів, вищих навчальних закладів I-IV 

рівня акредитації та викладати 

як безпосередньо політологію, так 

і дисципліни соціально-політичного 

профілю. 

 співробітником управління внутрішньої 

політики ОДА (аналіз внутрішньої політики, 

підготовка аналітичних висновків, 

налагодження співпраці з громадськими 

організаціями); 

 співробітником управління молодіжної 

політики та сім’ї ОДА (організація зустрічей, 

співпраці, формування програм дій 

молодіжних організацій тощо). 

Де працюють наші випускники: 

 
 у апараті Верховної Ради України, 

Адміністрації Президента України, 

Кабінеті міністрів України; 

 в центральних органах виконавчої влади; 

 в регіональних структурах державної 

влади; 

 в науково-дослідних інститутах; 

 у структурах політичних партій; 

 в консалтингових агентствах; 

 у засобах масової інформації. 
 


