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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ
Каталог елективних дисциплін Маріупольського державного університету спеціальності
052 Політологія другого (освітньо-професійного) рівня


є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу професійної
підготовки, які кафедри МДУ пропонують для освітньо-професійних програм
підготовки здобувачів вищої освіти другого (освітньо-професійного) рівня за
спеціальністю 052 Політологія;



є свідченням спроможності кафедр МДУ оперативно задовольнити освітні потреби
здобувачів вищої освіти другого (освітньо-професійного) рівня для створення

індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями;
Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної
активності здобувача вищої освіти другого (освітньо-професійного) рівня під час
проведення аудиторних занять і організації СРС спрямовані на формування базових
компетентностей.
Каталог складено з урахуванням діючих освітньо- професійних програм підготовки
здобувачів вищої освіти другого (освітньо-професійного) рівня з спеціальності.
У процесі роботи з каталогом звертаємо увагу на позначки, які дають уявлення про
рівень навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін:
*Авторський курс: підготовлено навчальний посібник, навчально-методичний посібник
або наукові публікації за темами; змістовні модулі пройшли експертизу і апробацію у
наукових виданнях і на фахових зібраннях. Підготовлено мультимедійні лекції з окремих
тем.
**Проведено змістовну експертизу програми з дисципліни; підготовлено електронне
навчально-методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи здобувачів ступеня
доктора філософії. Підготовлено мультимедійні лекції.
***Дисципліна буде викладатися уперше; розробляється програма і навчально-методичне
забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних видань, а
також авторських напрацювань. Окремі теми курсу базуються на наукових публікаціях
авторів.
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ДРУГИЙ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Назва дисципліни: Сучасний університет в світовому та науковому просторі.
Опис змісту дисципліни:
Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІ
***Назва дисципліни: Політичне консультування.
Опис змісту дисципліни: Сутність політичного консультування (політичного
консалтингу), його основні поняття та історія розвитку; теоретичні основи
консультативної роботи та вимог до учасників (суб’єктів); видам, формам, особливості
консалтингу в окремих сферах суспільних відносин; зарубіжний досвід сфери політичного
консультування; формування професійних навиків консультантів на основі визначених
принципів; норми професійної етики консультанта, його відповідальність перед
клієнтами, встановлення з ними відносин партнерства, співпраці і співтворчості; критерії,
методи і практичні заходи ефективного політичного консультування.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІ
***Назва дисципліни: Інтернет-технології у політичному процесі.
Опис змісту дисципліни: теоретико-методологічні основи комунікаційних процесів у
політиці; основні форми, канали та засоби політичної комунікації в інтернеті; механізми
використання інтернету як ресурсу держави та як фактору активізації громадянського
суспільства; впровадження політичної інтернет-комунікації в електоральний процес;
особливості інформаційно-комунікаційної діяльності політичних акторів в інтернеті.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІ
*Назва дисципліни: Політика історичної пам'яті.
Опис змісту дисципліни: Теоретичні питання політики пам’яті у системі суспільних наук.
Форми, напрямки і структури політики пам’яті як засоби формування колективних
уявлень про історичне минуле та інструменту впливу на ідентичність. Особливості
історичної політики та коммеморативних практик Західної Європи. Історична політика у
Східній Європі.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
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Рекомендований семестр: ІІІ
**Назва дисципліни: Етнополітична динаміка країн Балто-Чорноморського регіону.
Опис змісту дисципліни: Теоретичні засади етнополітичних відносин.. Етнополітика країн
Балто-Чорноморського регіону. Етнополітичні відносини в регіоні. Етнополітичний вимір
сепаратистських тенденцій у регіоні та проблеми, пов’язані з невизнаними державами.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ
**Назва дисципліни: Ділове спілкування та етикет.
Опис змісту дисципліни: Роль дипломатичного протоколу та етикету в міжнародному
спілкуванні. Протокольні церемонії та заходи в дипломатичній практиці. Особливостей
сучасної дипломатичної мови, ознайомлення із засадами міжнародної ввічливості.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ.
*Назва дисципліни: Південно-Східний регіон України в умовах суспільно-політичної
кризи.
Опис змісту дисципліни: Методологічні засади дослідження феномену суспільнополітичної кризи на Південному Сході України як прояву цивілізаційного зламу.
Концептуально-теоретичні підходи до вивчення феномену сепаратизму в контексті
політичних процесів на Південному Сході України. Передумови кризи в ПівденноСхідному регіоні України: історичний, культурний, політичний та соціально-економічний
аспекти. «Гібридна війна»: визначення та типологія проявів. Міжнародно-правова
складова кризи на Південному Сході України. Гуманітарна складова кризи на Південному
Сході України. Соціальна політика держави в умовах суспільно-політичної кризи.
Вербальна символіка як фактор суспільно-політичної кризи в Україні. Шляхи та
перспективи деокупації та реінтеграції окремих регіонів Донецької та Луганської областей
України.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ
**Назва дисципліни: Методика викладання політологічних дисциплін.
Опис змісту дисципліни: Сучасні педагогічні технології та методики викладання
суспільно-політичних дисциплін; підготовка та проведення лекційних і семінарських
занять з політологічних дисциплін; методична майстерність, мовлення, комунікабельність;
система методичного забезпечення навчального процесу з політології.
Цільове призначення дисципліни для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
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Рекомендований семестр: ІІІ.
***Назва дисципліни: Інноваційні форми викладання політологічних дисциплін.
Опис змісту дисципліни: Загальні засади методики викладання політологічних дисциплін
у вищій школі; методика викладання політологічних дисциплін з використанням
інноваційних технологій.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ.
***Назва дисципліни: Психологія вищої школи.
Опис змісту дисципліни: Теоретичні та методологічні засади психології вищої школи;
професійна компетентність майбутнього фахівця у вищій школі; педагогічна культура;
психологічні методи оптимізації навчально-виховного процесу.
Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей другого (освітньо-професійного)
рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ.
***Назва дисципліни: Політична участь: теорія та практика.
Опис змісту дисципліни: Різні підходи до трактування терміну «політична участь»;
типологізація політичної участі; рівні прояву політичної активності; форми політичної
участі та компоненти для забезпечення активності громадян у політичному житті;
причини включення індивіда в політику та суб'єкти політичної участі.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ
**Назва дисципліни: GR-менеджмент.
Опис змісту дисципліни: Роль GR-менеджменту як комунікації з органами державного
управління на всіх рівнях в політичній системі; технології та інструменти взаємодії з
органами державної влади; основні завдання, функції та методи діяльності GR-відділу;
практичні технології управління людськими ресурсами, ризиками та проектними
рішеннями в сфері GR-комунікацій; процес вибудови відносин з державними установами
та проведення лобістських кампаній.
Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти.
Рекомендований семестр: ІІІ
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