




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями щодо основних технологій, які 
використовуються для управління соціально-політичними процесами, досягнення 
позитивного результату у електоральному процесі. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основи іміджелогії; основи 
практичної політології; засадничі принципи теорії політичної комунікації. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичної комунікації та 
інформаційного простору політики; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
політології в аналізі політичних явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції розвитку 
політичної комунікації, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей 
перебігу політичних процесів в умовах інформатизації;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 
соціальних подій та явищ; використання іншомовних фахових політологічних 

інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політичні технології» знайомить 
студентів із основами політичних технологій, які є базовою формою організації політичного 
впливу у демократичному суспільстві. Розкривається історичний розвиток та етапи 
становлення політичних технологій. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрями та проблематика сучасних політичних технологій. 

З’ясовуються основи стратегічного планування політичних кампаній. Розглядаються основи 
іміджі у політичних кампаніях,  окреслюються основні технології складання слоганів та 
меседжів політичних кампаній. Вивчаються основні тактичні прийоми організації 
політичних кампаній.  
4. Завдання (навчальні цілі) – отримання студентами знань про категоріальний апарат та 
принципи політичних технологій, вміння складати стратегію політичної кампанії як 
основний елемент її ефективності; формулювати меседж та салоган політичних кампаній; 
визначати ефективний з точки зору впливу візуальний стиль політичної кампанії; набуття 
знань та навичок щодо організації роботи штабу по організації політичної кампанії; здобуття 
знань щодо принципів тактичної організації та проведення політичних кампаній. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК 2. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність  
у закладах освіти. 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи викладання 

і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1.1 

Понятійно-категоріальний апарат 
політичних технологій, Основні 
аспекти стратегічного планування у 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 

10 



політиці. робота 

1.2 

Місце меседжу та слогану у 
політичних кампаніях. Основні 
вимоги до мееджу та слогану. 

Лекція, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

7 

1.3 

Місце стратегії у складанні 
загального плану. Засади та 
принципи стратегічного мислення у 
політичному процесі. 
Базові іміджеві стратегії. Основні 
іміджеві моделі як основа для 
побудови політичної комунікації.  

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

8 

1.4 

Основні напрямки стратегічного 
планування. Визначення 
стратегічного посилу та цілі 
політичної кампанії. Базові 
соціальні групи, на які будуть 
спрямовані стратегічні ідейні 
посили. Ресурси політичної 
кампанії. 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

15 

 Вміти:    

2.1 
 

Застосовувати для розв’язування 
складних задач політології 
розуміння природи та значення 
політики як специфічного виду 
людської діяльності та особливої 
сфери пізнання, включаючи 
розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації, особливостей 
реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-

економічного, історичного та 
соціокультурного контексту. 
 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 

рекомендацій, 

письмова 
контрольна 
робота 

10 

2.2 
Приймати ефективні рішення з 
питань політики, політичних наук і 
дотичних проблем, у тому числі у 
складних і непередбачуваних 
умовах; 

Семінари, 

Самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 

письмова 
контрольна 
робота 

10 

2.3 
Прогнозувати розвиток політичних 
процесів; визначати фактори, що 
впливають на них і на досягнення 
поставлених цілей 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

10 

Складати план роботи політичної Самостійна Текст 10 



2.4 кампанії; здійснювати попередній 
аналіз умов та факторів проведення 
політичної кампанії; визначати 
сильні та слабкі сторони суб’єкта 
політичної кампанії; володіти 
знаннями про методи «польової 
політичної роботи»; знати основні 
методи та засоби інформаційно-

масової роботи; застосовувати 
знання щодо основних іміджевих 
моделей та стратегій. 

робота рекомендацій 

 комунікація:    

3.1 

Вільно спілкуватись усно і 
письмово українською та 
англійською мовами при 
обговоренні професійних питань, 
досліджень та інновацій в сфері 
політології. 
 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

3.2 

Застосовувати одержані знання про 

закономірності функціонування 
громадської думки, суспільних 
комунікацій та впливу на масову 
свідомість в аналізі конкретних 
політичних процесів та 
прогнозувати їх розвиток 

Семінари, 

самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 

Критично осмислювати принципи 
здійснення влади та публічної 
політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та 
політики окремих країн та регіонів. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

4.2 

Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, 
політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх 
реалізації, забезпечувати якість 
освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
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ПРН 1. Застосовувати для розв’язування складних 



задач політології розуміння природи та значення 
політики як специфічного виду людської діяльності та 
особливої сфери пізнання, включаючи розвиток 
уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, 
особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту 

+ 

+ + + 

ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та політики окремих країн 
та регіонів. 

+ + + 

ПРН 8. Розробляти і реалізовувати наукові та 
прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних до 
неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням 
методологічних, економічних, соціальних, правових та 
етичних аспектів. 

+ + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 
2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (складання плану): РН 1.3, 2.1  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (прес-реліз): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –12 / 20 балів 

4. Самостійна робота (заявка на грант): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 - 10 / 15 
балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 
тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 
письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.2  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 
для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 
здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      



Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 
контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 50 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми 6, згідно з графіком 
навчальних занять. У разі 
відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

Min – 5 Max –15 

Самостійна робота До теми 3:  Складання 
стратегії політичної 
кампанії 

Min – 10 Max – 20 

До теми 5: Написання 
меседжу, складання слоганів 
для виборчих кампаній 

Min – 25 Max – 30 

До теми 10: Сладання 
пропагандистського тексту 

Min – 10 Max – 15 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1-10 Min - 10 Max – 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 



не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (складання стратегії політичної кампанії): 
15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 
дослідження  
12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності  
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань  
3. Самостійна робота (написання меседжу, складання слоганів): 
 15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 
дослідження  
12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності  
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота  (написання пропагандистських текстів) та підсумкова 
контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 



аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 
здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 
контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостійна 

робота 
Частина 1. Основи технологічного підходу до політичних процесів 

1 Тема 1. Поняття політичних технологій 2 2 10 

2 Тема 2. Основи позиціонування у політиці  2 10 

3 Тема 3. Стратегія політичної кампанії   20 

4 Тема 4. Негативні політичні кампанії  2 14 

5 
Тема 5. Меседж та салоган кампанії 

  20 

Частина 2. Практична реалізація політичних технологій 

6 
Тема 6. Технології масового політичного 
впливу  2 10 

7 Тема 7. Технології політичної агітації 2  10 

8 Тема 8. Тактика політичних кампаній 2  10 

9 Тема 9. Брудні політичні технології   10 

10 Тема 10. Політична пропаганда   10 

11 
Тема 11. Джеремімендерінг як політична 
технологія   20 

 ВСЬОГО 6 4 144 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій   – 6 год. 
Семінари   – 4 год. 
Самостійна робота  - 144 год. 
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посіб / Валерій Бебик. –– К. : МАУП, 2001. –– 214 с. 
2. Богуш Д. 10 секретів політичних кампаній. К. : Березовська, 2017. 168 с. 
3. Кочубей Л.О. Виборчі технології / Лариса Кочубей. –– К. : Український центр політичного 
менеджменту, 2008. –– 332 с. 
4. Олещук П. М. Новітні політичні технології інформаційного впливу: монографія. Київ: 
Видавець Вадим Карпенко, 2018. 288 с. 
5. Олещук П.М. Політичні технології. Інформаційний аспект. Навчальний посібник. К.: 
Видавець Вадим Карпенко, 2020. 176 с. 
6. Почепцов Г. Політтехнології в загальній систематиці технологій впливу / Г. Почепцов // 
Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — 2008. – Спецвипуск: 
Політичні технології. — С. 6––20. 

7. Прикладна політологія: навч. посіб. / [за ред. В.П. Горбатенка]. –– К. : ВЦ «Академія», 
2008. –– 472 с. 
Додаткова: 
1. Бондаренко І. С. Іміджологія: психологія іміджу: навчально-методичний посібник для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Реклама і зв’язки 
з громадськістю». Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 
2. Ковалевська А. Реалізація сугестивності в слоганах політичної реклами: основні стратегії. 
Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
«Львівський філологічний часопис». № 8, 2020. С. 97-102. 

3. Пономаренко В. С., Ястремська О. О. Управління іміджем підприємства: монографія. Х. : 
Вид. ХНЕУ, 2012. 240 с. 
4. Телешун С. Українські політичні реалії і політичні технології / С. Телешун // Сучасна 
українська політика: політики і політологи про неї. – К. : Український центр політичного 
менеджменту, 2008. –– Спецвипуск : Політичні технології. –– С. 3––11. 

5. Титаренко О. Технології як складова публічної політики та управління / О. Титаренко // 
Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — 2008. — Спецвипуск: 
Політичні технології. — С. 26––33. 

6. Хавкіна Л. М Іміджелогія : навч.-метод. пос. для студ. зі спец. «Журналістика». Х.: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2013. 64 с. 
7. Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С. Формування іміджу організації : [навчальний посібник для 
здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент»]. Запоріжжя : ЗНУ, 
2016. 111 с. 
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