
Комунікативні технології в політиці та політична іміджелогія 
 
Анотація. Дисципліна «Комунікативні технології в політиці та політична іміджелогія» 

знайомить студентів з розвитком комунікації, школами та концепціями комунікації, 
закономірностями, принципами, технологіями, засобами та прийомами формування іміджу 

різних суб’єктів політики, національними та гендерними особливостями політичного іміджу, 
розглядається характеристика комунікативних моделей, специфіка формування політичного 

іміджу в сучасній Україні, з’ясовуються особливості комунікативних технологій в політиці.  
 
Кількість кредитів: 6. 
 
Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів систему знань про комунікацію як 

соціальний феномен, комунікаційні моделі, стратегії, структуру комунікації; комунікативні 

технології в політиці та ефекти комунікації, лінгвістичні і структурні впливи на комунікаційну 

ефективність; методику реклами та PR; базові сучасні комунікаційні технології в політиці; 

засвоєння навичок ефективної комунікації; основні закономірності, технології та засоби 
формування політичного іміджу, розуміння значення політичного іміджу в сучасній політиці 

як засобу політичної комунікації та політичної боротьби, ознайомитись з особливостями 

іміджмейкерської діяльності. 
 
Попередні вимоги: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії 

політичної комунікації, теорію політичних систем, загальну теорію політики, політичні 

технології, PR, міжнародні відносини та ін. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; 

застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; 

виявляти сучасні тенденції трансформації інформаційної сфери, прогнозувати перспективи їх 

розвитку з урахуванням особливостей використання комунікативних технологій. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 
 
Основні теми курсу: 
✓ Теоретичні засади розвитку комунікативних процесів у суспільстві 
✓ Технологічні складові комунікаційних моделей 
✓ Умови та критерії ефективної комунікації 
✓ Комунікації у сфері зв’язків із громадськістю 
✓ Особливості застосування комунікативних технологій в політиці 
✓ Організація та планування ділових комунікацій 
✓ Особливості та механізми комунікативного впливу в умовах кризових ситуацій 
✓ Політична іміджелогія в структурі сучасної системи знань. 
✓ Поняття, структура та типологія політичного іміджу  
✓ Шляхи та технології формування політичного іміджу  
✓ Засоби формування політичного іміджу  
✓ Чорний PR. Основні технології та методи  
✓ Особливості формування іміджу політичної партії  
✓ Гендерні та національні особливості політичного іміджу 

 
Мова викладання: українська. 
 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Політологія» в обсязі 180 
годин, у тому числі 52 години лекційних занять, 24 – семінарських та 104 години самостійної 

роботи. 
Форма контролю: залік. 



 
Викладач: к.п.н., доцент кафедри політології Внучко Світлана Миколаївна; 

        к.п.н., доцент кафедри політичних наук, Кляшторний Микола Данилович 
 
Інформація про викладачів:  
http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/456  
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