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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями щодо політичного іміджу 
основних закономірностей, технологій та засобів його формування, що дозволить 
студентам розуміти значення політичного іміджу в сучасній політиці  як засобу 
політичної комунікації та політичної боротьби, ознайомитись з особливостями 
іміджмейкерської діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні положення 
загальної теорії політики, політичного маркетингу, політичної психології, 
політичної реклами, виборчих технологій та електоральної поведінки.  

2. Вміти на основі знань про імідж та іміджеві технології, орієнтуватися в 
особливостях політичних процесів як в Україні так і в інших країнах. 

3. Володіти навичками наукових досліджень, здійснення самостійних 
експертно-аналітичних оцінок збору та обробки наукової інформації в галузі 
політичної іміджелогії та критичного ставлення до використання різних форм, 
стратегій і тактик формування політичного іміджу.  

3.  Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична іміджелогія та 
політична мова» належить до переліку дисциплін спеціалізації «Політичний 
менеджмент» та є вибірковою дисципліною, викладається у VІІ семестрі бакалаврату 
та складається з двох частин. Перша частина дисципліни «Політична іміджелогія» 
знайомить студентів із закономірностями, принципами, технологіями, засобами та 
прийомами формування іміджу різних суб’єктів політики, національними та 
гендерними особливостями політичного іміджу, специфікою формування 
політичного іміджу в сучасній Україні.  

4. Завдання (навчальні цілі): оволодіння студентами знаннями про сутність та 
особливості політичного іміджу, шляхи та технології його формування, 
ознайомитись з досвідом формування політичного іміджу як в Україні так і в 
зарубіжних країнах. В результаті навчання студенти повинні продемонструвати 
масив необхідних теоретичних знань, та вміння їх використовувати при аналізу 
практики іміджмейкерської діяльності. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
Причини актуалізації та основні 
етапи становлення і розвитку 
політичної іміджелогії та 
іміджмейкерської діяльності, 
сучасний стан теорії та практики 
формування політичного іміджу в 
Україні. 
 

Лекція, 

самостійна робота 

Реферат, залік 5 



 
1

1.2 
Особливості  технології стратегій і 
тактик формування іміджу 
політичного лідера та політичних 
інститутів  

Лекція, 

самостійна робота 

Реферат, залік 7 

1

1.3 
Використання різноманітних засобів, 
прийомів та методів формування 
політичного іміджу в сучасній 
Україні зокрема «білого» і «чорного» 
PR 

Лекція, 

самостійна робота 

 Реферат 

контрольна 

робота, залік  

8 

 Вміти:    

2

2.1 
Аналізувати методи та прийоми 
іміджмейкерської діяльності існуючі 
стереотипи масової свідомості   

Лекція, 

самостійна робота 

Реферат, залік 5 

2

2.2 
Здійснювати оцінку виборчих 
кампаній з кута зору ефективності 
використання іміджевих технологій 

Самостійна робота Реферат 5 

2

2.3 
визначати типи політичних іміджів, 
їх національні та гендерні 
особливості  

Самостійна робота Реферат, 

контрольна 

робота 

 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

використання знань різних наукових 
дисциплін щодо формування іміджу 
політичних лідерів та державних 
інститутів, вивчення новітньої 
політологічної літератури з 
проблематики політичної іміджелогії  

Самостійна робота Реферат 5 

3

3.2 

Презентувати результати 
проведених самостійних досліджень 
досвіду формування політичного 
іміджу в Україні та в інших країнах у 
формі доповідей, есе, конспектів 

Самостійна робота Реферат 3 

2

3.3 

вести полеміку щодо особливостей 
формування іміджу різних суб’єктів 
політики на основі аналізу практики 
іміджмейкерської діяльності.  

Самостійна робота Дискусія 3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з проблем 
теорії та практики політичної 
іміджелогії, вільно орієнтуватися в 
питаннях застосування іміджевих 
технологій   
 
 
 
 

Самостійна робота Реферат 3 

4

4.2 

самостійно вирішувати завдання 
пов’язані з пошуками шляхів, засобів 
та технологій формування 
політичного іміджу, застосування 

Самостійна робота Реферат 3 



різних іміджевих стратегій і практик 

  

  6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

                                Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1

 1.1 

1

 1.2 

2

 2.1 

4

 4.1 

4

 4.2 

  +    

   +   

   +   

7. Схема формування оцінки. 
  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.3); оцінювання практичної 
підготовки (результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати 
навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності  (результати 
навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 50 балів, що розподіляються на 40 і 10 
балів відповідно між результатами  семестрового і підсумкового (на заліку) 
оцінювання.  

7.1. Форми оцінювання знань студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Реферат (до 3 балів): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 4,3 

        4. Контрольна робота (до 5 балів): Р.Н.1.3, 2,3 

      Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування 
відповідної кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних 
ситуацій. 

- підсумкове оцінювання: письмова контрольна робота в обсязі навчальної 
програми. 

- умови допуску до підсумкового заліку: студент допускається до складення заліку 
за умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання щонайменше 24 
бали. 

7.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за національною 
шкалою з переведенням у бали за п’ятидесятибальною шкалою: “зараховано”(30 і 
більше балів); “не зараховано” (менше 30 балів). Підсумкове оцінювання у формі 
контрольної роботи (до 10 балів) оцінюється наступним чином: 

10 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; 

          5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 

     3 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у відповіді є 

суттєві неточності. 



Остаточна кількість балів є сумою балів, отриманих за результатами 
семестрового оцінювання і безпосередньо на заліку. 

При простому розрахунку отримуємо:   (за І частину курсу) 

 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР (підсумкова 
контрольна робота) 

Підсумкова оцінка 

мінімум 24 6 30 

максимум  40 10 50 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок:  
 

Зараховано 60-100 балів 

Не зараховано     0-59 балів 

  

  

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
 

№ 
п/п 

Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна

робота 

 

1 
Тема 1.  Політична іміджелогія в структурі сучасної 
системи знань. 

1  5 

2 
Тема 2.  Поняття, структура та типологія 
політичного іміджу 

2  10 

3 
Тема 3.  Шляхи та технології формування політичного 

іміджу 
4  10 

4 Тема 4. Засоби формування політичного іміджу 2  10 
5 Тема 5. Чорний PR. Основні технології та методи 2  10 

6  
Тема 6.  Особливості формування іміджу політичної 
партії 

2  5 

7 
Тема 7. Гендерні та національні особливості 
політичного іміджу  

2  5 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 17  55 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 
Лекцій  -  17 год. 
Самостійна робота – 55 год. 

 

 

Тематика рефератів 

 

1.  Політична іміджелогія як складова політичної науки. 

2.  Особливості політичної іміджелогії. 



3.  Поняття, структура, типологія політичного іміджу. 

4.  Імідж політичного лідера. 

5.  Імідж політичної партії, особливості формування. 

6.  Основні етапи та технології формування політичного іміджу. 

7.  Політична реклама як засіб формування політичного іміджу. 

8.  Основні методи формування політичного іміджу. 

9.  Проблема ефективності формування політичного іміджу. 

10. Міф в сучасних політичних технологіях. 

11. «Чорний PR». Основні засоби та методи. 

12. Проблема іміджу політичного в сучасній Україні. 

13. Іміджі сучасних українських політиків. 

14. Особливості формування іміджу держави. 

15. Гендерні особливості політичного іміджу. 

16. Етнонаціональні особливості політичного іміджу.  
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