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1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку 

кафедри політології 

Виконання основних функцій, покладених на кафедру політології як 

базовий структурний підрозділ філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, щодо проведення 

освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальністю 052 Політологія, 

вимагають розроблення програми розвитку. 

Програма розвитку кафедри політології зорієнтована на виконання 

освітньої реформи в Україні, а також Стратегічного плану розвитку 

Київського національного  університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 

років. Викликана необхідністю корегування програм, стратегічних завдань 

відділення політології відповідно до вимог сучасного науково-освітнього 

процесу. 

У своїй діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням про кафедру 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Програмою 

розвитку філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на 2019-2024 роки та іншими нормативними та 

локальними актами. 

2. Прогноз тенденцій/змін кафедри 

Тенденції діяльності кафедри узгоджуються з укладанням програми 

розвитку і підпорядковуються завданням діяльності кафедри як основного 

структурного підрозділу університету дослідницького типу відповідно до 

програм розвитку факультету й університету. 

3. Концепція розвитку кафедри 

Сприяти підвищенню якості підготовки сучасного конкурентоздатного 

спеціаліста з актуальних соціально-політичних проблем відповідно до 

вітчизняних та європейських стандартів; формування ефективної команди 

професіоналів, які поділяють цінності корпоративної культури, дотримання 

вимог Етичного кодексу Київського національного університету імені Тараса 



Шевченка, здатні забезпечити якісну підготовку спеціалістів у галузі 

політології; залучення студентів до дослідницьких проєктів кафедри; широка 

взаємодія та співробітництво із освітянським і науковим середовищем в Україні 

та за її межами, а також з інститутами громадянського суспільства. 

4. Призначення, мета і завдання розвитку кафедри 

Формування професійних політологів, політичних аналітиків, експертів, 

політиків та державних службовців, здатних якісно виконувати поставлені 

завдання, здійснювати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 

консультаційні функції, задоволення зростаючого попиту якісного 

поповнення кадрового складу в політико-управлінській сфері життєдіяльності 

держави та громадянського суспільства.  

5. Пріоритетні напрями діяльності кафедри: 

Освітній та навчально-виховний: 

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 052 Політологія за 

освітніми рівнями: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій 

(освітньо-науковий). Головними завданнями освітньої та навчально виховної 

діяльності є: 

– впровадження в навчальний процес сучасних форм і методів організації 

навчального процесу, новітніх навчальних технологій, зокрема 

комп’ютерних та особистісно-орієнтованих;  

– вдосконалення змісту навчальних програм з урахуванням сучасних 

вимог, світового досвіду, а також сучасних результатів наукових 

досліджень; 

– продовжувати впроваджувати викладання окремих курсів англійською 

мовою; 

– підготовка нової навчально-методичної літератури з дисциплін кафедри; 

– постійне оновлення тематики курсових та кваліфікаційних робіт, 

враховуючи результати останніх наукових досліджень у галузі політології 

а також політичні процеси та явища, що відбуваються у світі; 

– залучення до освітнього процесу провідних вітчизняних та зарубіжних 

науковців; 

– підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри шляхом участі у 

тренінгах, стажування в зарубіжних університетах-партнерах; 

– залучення до наукового співробітництва інші навчально-наукові та 

науково-дослідні установи України; 



– підготовка студентів до практичних занять в межах педагогічної 

(асистентської) та навчально-виробничої практик (для студентів ОР 

«магістр»), а також політологічної практики для бакалаврів (залучаючи 

до співпраці Інститут політології, органи державної влади (Верховну 

Раду, Кабмін, МОН, КМДА), політичні партії та громадські організації); 

– застосування засобів сучасних технічних засобів та інформаційних 

технологій у навчальному і дослідницькому процесі; 

– вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-

викладацького складу кафедри; 

– удосконалення технологій проведення дистанційних форм навчання; 

– забезпечення студентам умов для творчого виявлення своїх можливостей. 

Наукова діяльність: 

Кафедра організовує та виконує науково-дослідницькі роботи в межах 

комплексної наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації» та теми науково-дослідницького 

проєкту філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація філософської та політологічної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» 

(16БФ041-01). Головними завданнями науково-дослідницької діяльності є:  

– підвищення рівня публікаційної активності співробітників кафедри у 

фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science;  

– участь співробітників кафедри у міжнародних наукових конференціях та 

семінарах; 

– участь у редколегіях фахових видань; 

– забезпечення видання фахового наукового журналу «Політологічний 

вісник», включення його до міжнародних наукометричних баз даних; 

– забезпечення реалізації програм докторів філософії, ефективності 

аспірантури та докторантури; 

– організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

– підготовка студентів до участі в олімпіадах з політології, міжнародних 

наукових конференціях, в тому числі до підготовки матеріалів і виступів 

на щорічній міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 

факультету», у Конвентах Міжнародної асоціації студентів політичної 

науки; 

– створення та забезпечення діяльності «Школи молодого політолога 

імені В.Ф. Цвиха» з популяризацією її в інтернет-мережах. 

 



Міжнародне співробітництво: 

Основними напрямами у розвитку міжнародного співробітництва 

кафедри є: 

– залучення студентів та аспірантів до участі в роботі Міжнародної 

асоціації студентів політичної науки України та в інших проєктах, що 

організовуватиме кафедра; 

– подальше співробітництво з Міжнародною фундацією виборчих систем в 

Україні (International Foundation for Elektoral Systems); 

– запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій 

з перспективних і проблемних напрямів політичної науки, в роботі 

редколегії наукового збірника «Політологічний вісник». 

Розвиток кадрового потенціалу: 

На кафедрі політології працює 19 викладачів, з них 6 професорів, 9 

доцентів, 4 асистенти. Всі науково-педагогічні працівники кафедри 

викладають дисципліни згідно зі своїми спеціальностями та кваліфікаціями. В 

аспірантурі кафедри навчається 14 аспірантів. Головними напрямами у роботі 

з кадрами є: 

– удосконалення іншомовної компетентності викладачів; викладання 

педагогічних дисциплін іноземною мовою; 

– створення сприятливих умов та внутрішньої системи заохочень для 

підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом підготовки й 

захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, здобуття вчених звань доцента й професора; 

– постійний моніторинг та аналіз опитування студентів та 

стейкхолдерів щодо вимог до якості освіти; 

– залучення талановитих аспірантів та випускників аспірантури до 

освітньої та науково-дослідної роботи кафедри; 

– взаємовідвідування лекцій, їх аналіз та обговорення на засіданнях 

кафедри. 

 

Інформатизація: 

– оновлення й модернізація Web-сторінки кафедри; 

– розміщення на Web-сторінці кафедри електронних варіантів навчальних 

матеріалів та іншої корисної інформації; 

– створення профілю кафедри у соціальних мережах з метою висвітлення 

освітніх, наукових та культурних подій, у яких беруть участь викладачі 

кафедри, а також поточної інформації про роботу кафедри. 



 

Програму розвитку кафедри політології філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував 

доктор політичних наук, професор Батрименко Олег Володимирович. 

Обговорена та прийнята за основу ухвалою кафедри політології (витяг 

із протоколу засідання кафедри № 4 від 17 листопада 2021 р.)  


