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1.Опис навчальної дисципліни «Прикладні політичні студії: Практична 

політологія»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8 / 240 

Курс ІІ-ІІІ  

Семестр 4-5  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
8 

Обсяг кредитів 8  

Обсяг годин, в тому числі: 240  

Аудиторні 112  

Модульний контроль 16  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 82  

Форма семестрового контролю 
Залік (4 семестр) 

Екзамен (5 семестр) 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Прикладні політичні студії: Практична 

політологія» полягає у формуванні систематизованих уявлень та знань про 

сутність основних технік, технологій та прийомів практичної політології та 

навичок їхнього застосування у різних аспектах політичної дійсності; 

виробленні оцінок та настанов щодо конкретних політичних дій. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки: 
ЗК-02 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння 

базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними 

політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій 

функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ФК-02 Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології: 

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн 

і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-03 Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та 

спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної 

значущості політичного знання; 

 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 

ФК-04 Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 

аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та 

державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

 знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, 

порівняльної та прикладної політології.   

ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез у 

сфері державної/публічної/практичної політики. 
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ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-

політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 

ПРН-04-с Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись 

відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як фахівцям, 

так і нефахівцям. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

Назви змістових модулів і тем 

Р
аз

о
м

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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а
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ії
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IV СЕМЕСТР 

Змістовий модуль І.  

Тема 1.Сутність, структура та функції практичної 

політології. 
12 2 2 - - - 8 

Тема 2.Прикладний політичний аналіз. 12 2 2 2 - - 6 

Модульний контроль 2  

Разом 26 4 4 2 - - 14 

Змістовий модуль ІІ.  

Тема 3.Політичне прогнозування. 10 2 2 - - - 6 

Тема 4. Внутрішньополітичне прогнозування. 10 4 - 2 - - 4 

Тема 5.Аспекти глобального прогнозування 

майбутнього. 
8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 30 8 2 4 - - 14 

Змістовий модуль ІІІ.  

Тема 6.Форми, типи та види політичного 

консультування. 
12 2 2 2 - - 6 

Тема 7.Особливості консалтингу у процесі розробки 

державної політики. 
14 4 - 2 - - 8 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 2 4 - - 14 

Змістовий модуль ІV.  

Тема 8.Імідж як категорія політології. 6 2 - 2 - - 2 
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Тема 9. Типи та структура політичного іміджу. 8 2 - 2 - - 4 

Тема 10.Технологія створення іміджу політичної 

організації. 
12 4 2 2 - - 4 

Тема 11. Застосування SWOT-аналізу в побудові 

ефективного політичного іміджу. 
8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 36 10 2 8 - - 14 

Разом за семестром 120 28 10 18 - - 56 

 

V СЕМЕСТР 

Змістовий модуль V.  

Тема 12.Політичне рішення. 6 2 2 - - - 2 

Тема 13. Психологічні аспекти політичної 

діяльності. 
6 2 - 2 - - 2 

Тема 14.Політичне маніпулювання. 8 4 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 22 8 2 4 - - 6 

Змістовий модуль VІ.  

Тема 15.Формування та організаційна діяльність 

політичної партії. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 16. Політичні партії у виборчих кампаніях. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 17. Виборчі технології. 6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 2 4 - - 6 

Змістовий модуль VІІ.  

Тема 18.Інтернет-технології політичної участі. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 19.Моделі електронного врядування. 6 2 - 2 - - 2 

Тема 20.Електронне голосування. 8 2 2 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 22 6 2 6 - - 6 

Змістовий модуль VІІІ.  

Тема 21.Основні складові та управління політичним 

ризиком. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 22. Моделі та техніки мінімізації політичних 

ризиків. 
6 2 - 2 - - 2 

Тема 23. Політичний конфлікт. 6 2 2 - - - 2 

Тема 24. Стратегія і тактика переговорного 

процесу. 
6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 26 8 4 4 - - 8 

Підготовка та проходження контрольних заходів 30  

Разом за семестром 120 28 10 18 - - 26 

Загалом 240 56 20 36 - - 82 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

IV СЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Сутність, структура та функції практичної політології 

Зміст практичної політології. Наукові засади практичної політології. 

Основні напрямки досліджень практичної політології. Основні методи 

практичної політології. 

Особливості предмету практичної політології як складової політичної 

науки. Функції практичної політології. Структурні компоненти комплексу 

практичної політичної науки. 

Основні поняття теми:  

практична політологія, політична наука, методи практичної політології, 

предмет практичної політології 

 

Тема 2. Прикладний політичний аналіз 

Сутність політичного аналізу. Специфіка пізнання політичних явищ. 

Теоретичний аналіз. Практичний аналіз. Складові політичного аналізу. Рівні 

аналізу. Методи та методики політичного аналізу. 

Основні поняття теми:  

політичний аналіз, політичні явища, методи політичного аналізу, 

методики політичного аналізу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 3. Політичне прогнозування 

Сутність політичного прогнозування. Принципи політичного 

прогнозування. Типи прогнозів. Методи політичного прогнозування. 

Роль політичного прогнозування у політичній практиці. Ефективність 

залучення політичного прогнозування як способу моделювання політичної 

ситуації в процес розбудови дорожньої карти. 

Основні поняття теми:  

політичне прогнозування, методи прогнозування, політична ситуація, 

моделювання. 

 

Тема 4. Внутрішньополітичне прогнозування 

Особливості внутрішньополітичного прогнозування. Основні напрями 

прогнозування соціально-політичного розвитку. Прогнозування державної 

політики. Прогнозування в управлінській сфері. 

Основні поняття теми:  

соціально-політичний розвиток, державна політика, управлінська сфера, 

прогнозування. 
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Тема 5. Аспекти глобального прогнозування майбутнього 

Сутність глобального прогнозування. Підходи, методи та технології 

глобального прогнозування. 

Сучасні тенденції цивілізаційного розвитку. Футурологічні проекти 

подальшого розвитку людства. Україна у сучасному цивілізаційному просторі. 

Основні поняття теми:  

цивілізаційний розвиток, футурологічні проекти, цивілізаційний простір, 

глобальне прогнозування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

Тема 6. Форми, типи та види політичного консультування 

Основні форми політичного консалтингу: рефлективний та ігровий. 

Моделі політичного консалтингу. Характеристика стадій політичного 

консалтингу. 

Типологія консультантів. Роль консультантів. Типологія дій 

консультантів. Рівень спеціальних знань консультантів. 

Основні види політичного консалтингу. «Внутрішнє» консультування. 

Прес-служби і PR-служби. «Зовнішнє» консультування. Незалежні агентства, 

спеціалізовані політичні консалтингові фірми. 

Основні поняття теми:  

політичний консалтинг, моделі політичного консультування, консультант, 

«внутрішнє» консультування, «зовнішнє» консультування, прес-служба, PR-

служба. 

 

Тема 7. Особливості консалтингу у процесі розробки державної 

політики 

Задачі політичного консалтингу в процесі розробки державної політики. 

Основні етапи процесу вироблення державної політики.  

Роль аналітичного документа в процесі розробки політики. Різні види 

аналітичних документів: дослідження політики й аналіз політики. Структурні 

та текстуальні особливості аналітичного документа. Техніка визначення 

проблеми політики в аналітичному документі. Методика аналізу варіантів 

політики в аналітичному документі. 

Основні поняття теми:  

політичний консалтинг, державна політика, аналітичний документ, аналіз 

політики. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

 

Тема 8. Імідж як категорія політології 

Поняття «імідж», його природа та властивості. Основні підходи до 

визначення терміну «імідж». Політичний імідж. Функції політичного іміджу. 

Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії. 
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Основні поняття теми:  

імідж, політичний імідж, іміджмейкінг, іміджелогія. 

 

Тема 9. Типи та структура політичного іміджу 

Основні риси політичного іміджу. Типологія політичних іміджів. 

Складові політичного іміджу. Джерела формування політичного іміджу. 

«Діловий імідж», «інтелектуальний імідж», «народний імідж», «політичний 

імідж», «жіночий імідж», імідж «місцевого жителя». 

Основні поняття теми:  

політичний імідж, інтелектуальний імідж, діловий імідж, жіночий імідж. 

 

Тема 10. Технологія створення іміджу політичної організації 

Особливості іміджу політичної організації. Структурні моделі іміджу 

політичної організації. Зовнішня атрибутика іміджу організації. Типи відносин 

між членами організацій.  

Особливості формування іміджу політичної партії. Політичний імідж 

держави. 

Основні поняття теми:  

імідж політичної організації, моделі іміджу, атрибутика іміджу, імідж 

політичної партії, імідж держави. 

 

Тема 11. Застосування SWOT-аналізу в побудові ефективного 

політичного іміджу 

Сутність та зміст SWOT-аналізу. Сфери застосування. SWOT-аналізу як 

основного інструменту стратегічного управління. SWOT-аналіз - комплексний 

аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників особистості. Особливості 

використання SWOT-аналізу у побудові політичного іміджу. 

Основні поняття теми:  

SWOT-аналіз, стратегічне управління, політичний імідж, особистість. 

 

VСЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 

 

Тема 12. Політичне рішення 

Структура та типологія політичних рішень. Політичне рішення як процес. 

Основні етапи розробки та прийняття політичних рішень. Методи розробки і 

прийняття політичних рішень. Основні моделі прийняття політичних рішень. 

Проблеми раціональності політичного рішення. 

Основні поняття теми:  

політичне рішення, раціональність, процес прийняття політичних рішень. 

 

Тема 13. Психологічні аспекти політичної діяльності 

Об'єктивні та суб'єктивні умови політичної діяльності. Політична 

ситуація як об'єктивна умова політичної діяльності. Масові форми політичної 
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участі, форми прямих дій в політиці. Психологічні чинники масових 

політичних дій. Проблеми регуляції масових форм політичної поведінки. 

Психологія натовпу. Психологія влади. 

Основні поняття теми:  

політична діяльність, політична ситуація, політична участь, пряма дія, 

політична поведінка, психологія влади, психологія натовпу. 

 

Тема 14. Політичне маніпулювання 

Сутність політичного маніпулювання. Методи політичного 

маніпулювання. Різновиди політичного маніпулювання. Маніпулятивні техніки 

та технології. Особливості застосування політичного маніпулювання під час 

виборчих кампаній. Захист та способи протидії політичному маніпулюванню. 

Основні поняття теми: 

політичне маніпулювання, маніпулятивні технології, виборчі кампанії/ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 

 

Тема 15. Формування та організаційна діяльність політичної партії 

Історія виникнення політичних партій. Характерні особливості та 

принципи формування політичних партій. Організаційна структура політичної 

партії. Функції політичної партії. Типологізація політичних партій та партійних 

систем. Різновиди діяльності політичних партій. Роль політичних партій у 

політичній системі. 

Основні поняття теми:  

політична партія, політична система, партійна система. 

 

Тема 16. Політичні партії у виборчих кампаніях 

Роль виборів у процесі демократичного розвитку суспільства. Різновиди 

виборів. Участь партій у виборах. Диференціація політичних партій під час 

виборчого процесу.  

Структурні елементи виборчих кампаній. Етапи участі політичних партій 

у виборчих кампаніях. Політична боротьба. Форми передвиборчої агітації. 

Формування іміджу політичних партій. PR-кампанії політичних партій підчас 

передвиборчої боротьби. 

Основні поняття теми:  

політична партія, вибори, політична кампанія, виборча кампанія,  

політична боротьба, агітація, імідж, PR-кампанія. 

 

Тема 17. Виборчі технології 

Характеристика виборчих технологій. Моделі виборчих технологій. 

Класифікація виборчих технологій. Особливості застосування виборчих 

технологій. Залучення виборчих технологій підчас президентських та 

парламентських виборчих кампаній: спільні та відмінні риси. Світовий та 

український досвід використання виборчих технологій. 
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Основні поняття теми:  

виборчі технології, виборча кампанія, президентські вибори, 

парламентські вибори. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ 

 

Тема 18. Інтернет-технології політичної участі 

Сутність політичної участі. Етапи проникнення інтернет-технологій в 

політику. Характерні особливості політфлюентіала. Моделі політичної участі в 

мережі Інтернет: управлінська, адміністративна та партисипативна. 

Критерії типологізації політичної участі. Конвенціональні та 

неконвенціональні форми політичної інтернет-участі. Цілі політичної 

комунікації в мережі. Інтернет-технології, що використовуються суб'єктами 

політичної влади. Інтернет-активізм в політиці. 

Основні поняття теми:  

політична участь, інтернет-технології, інтернет-участь, політфлюентіал, 

політична комунікація, інтернет-активізм. 

 

Тема 19. Моделі електронного врядування 

Стан наукових досліджень з проблематики електронного врядування. 

Технологічні та соціально-політичні ресурси електронного врядування в 

Україні та світі. 

Концепція розвитку електронного врядування в Україні. Ресурси 

розвитку електронного врядування в Україні. Напрями державної політики 

щодо розбудови системи електронного врядування. Програма «Електронна 

Україна». Інституційне підґрунтя розвитку електронного врядування в Україні. 

Основні поняття теми:  

електронне врядування, технологічні ресурси, соціально-політичні 

ресурси, державна політика. 

 

Тема 20. Електронне голосування 

Сутнісний зміст та види електронного голосування. Технологія 

електронного голосування.  

Дослідження процесу запровадження електронного голосування в країнах 

сталої демократії. Інтернет-вибори. Досвід Великої Британії, Естонії, США, 

Швейцарії.  

Аналіз вітчизняних законодавчих ініціатив та експертних оцінок. 

Виборче законодавство. Орієнтовна модель виборчого процесу за умов 

упровадження електронного голосування. 

Основні поняття теми:  

електронне голосування, інтернет-вибори, виборче законодавство, 

виборчий процес. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ 

 

Тема 21. Основні складові та управління політичним ризиком 

Політичний ризик: основні риси та характерні особливості. 

Невизначеність та ризикова ситуація.  

Класифікаційна система ризиків. Складові елементи політичного ризику. 

Основні принципи процесу управління політичними ризиками. Основні засоби 

управління політичними ризиками. Процедура керування ризиками. Прийняття 

рішень з урахуванням політичного ризику. 

Основні поняття теми:  

ризик, політичний ризик, управління політичними ризиками, процес 

прийняття рішень. 

 

Тема 22. Моделі та техніки мінімізації політичних ризиків 

Способи та моделі мінімізації політичних ризиків. Техніки роботи з 

політичними ризиками. Особливість інформаційно-аналітичних досліджень. 

Поняття та характеристики моніторингу. Використання техніки 

моніторингу політичної ситуації для мінімізації політичних ризиків. Метод 

аналізу політичної ситуації. Метод івент-аналізу. 

Основні поняття теми:  

політичний ризик, інформаційно-аналітичне дослідження, моніторинг, 

політична ситуація, івент-аналіз. 

 

Тема 23. Політичний конфлікт 

Сутність політичного конфлікту. Причини виникнення політичного 

конфлікту. Учасники політичного конфлікту. Особливості політичних 

конфліктів, відмінні риси, специфіка протікання. Стадії політичного конфлікту. 

Способи врегулювання та розв’язання політичного конфлікту. 

Використання політичного конфлікту як засобу маніпуляції. 

Основні поняття теми:  

політичний конфлікт, маніпуляція. 

 

Тема 24. Стратегія і тактика переговорного процесу 

Наукове обґрунтування та політична практика переговорного процесу. 

Стратегічні підходи до переговорного процесу. Принципи переговорного 

процесу. 

Методи переговорів. Тактичні прийоми ведення переговорів. Пошук 

загальних зон вирішення проблеми. Тактика в умовах позиційного торгу.  

Основні поняття теми:  

переговорний процес, політична практика, стратегія, тактика, позиційний 

торг. 
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6. Контроль навчальних досягнень. 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
 

IV СЕМЕСТР 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 2 2 4 4 3 3 5 5 

Відвідування семінарських занять  1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять 1 1 1 2 2 2 2 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 1 10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті 10 1 10 2 20 2 20 4 40 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 65 - 67 - 66 - 90 

       Максимальна кількість балів: 288 

       Розрахунок коефіцієнта:100/288 = 0,347 

 

VСЕМЕСТР 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 4 4 3 3 3 3 4 4 

Відвідування семінарських занять  1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 1 10 2 20 

Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 3 30 2 20 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 67 - 66 - 77 - 78 

       Максимальна кількість балів: 288 

       Розрахунок коефіцієнта:60/288 = 0,208 
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6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях; 

 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях; 

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях 

на семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК. 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва творчих завдань 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Б
а
л

и
 

1 
Особливості предмету практичної політології як складової політичної 

науки. 
8 5 

2 Сутність політичного аналізу. Специфіка пізнання політичних явищ. 6 5 

3 Роль політичного прогнозування у політичній практиці. 6 5 

4 Прогнозування державної політики. 4 5 

5 Україна у сучасному цивілізаційному просторі. 4 5 

6 «Внутрішнє» консультування. Прес-служби і PR-служби. 6 5 

7 Роль аналітичного документа в процесі розробки політики. 8 5 

8 Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії/ 2 5 
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9 
«Діловий імідж», «інтелектуальний імідж», «народний імідж», «політичний 

імідж», «жіночий імідж», імідж «місцевого жителя». 
4 5 

10 
Особливості формування іміджу політичної партії. Політичний імідж 

держави. 
4 5 

11 Особливості використання SWOT-аналізу у побудові політичного іміджу/ 4 5 

12 Проблеми раціональності політичного рішення. 2 5 

13 
Проблеми регуляції масових форм політичної поведінки. Психологія 

натовпу. Психологія влади. 
2 5 

14 Захист та способи протидії політичному маніпулюванню 2 5 

15 Роль політичних партій у політичній системі. 2 5 

16 PR-кампанії політичних партій підчас передвиборчої боротьби. 2 5 

17 Світовий та український досвід використання виборчих технологій. 2 5 

18 Інтернет-технології, що використовуються суб'єктами політичної влади. 2 5 

19 Концепція розвитку електронного врядування в Україні. 2 5 

20 Інтернет-вибори. Досвід Великої Британії, Естонії, США, Швейцарії.  2 5 

21 Прийняття рішень з урахуванням політичного ризику. 2 5 

22 Способи та моделі мінімізації політичних ризиків 2 5 

23 Способи врегулювання та розв’язання політичного конфлікту.  2 5 

24 Принципи переговорного процесу. 2 5 

Разом  82 120 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної 

бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі 
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(дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні 

питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Зміст та функції практичної політології.  

2. Структурні компоненти комплексу практичної політичної науки. 

3. Основні етапи політичного дослідження. 
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4. Види політичного дослідження. 

5. Мета і зміст політичного аналізу.  

6. Рівні політичного аналізу. 

7. Типи політичних прогнозів.  

8. Прогнозування у сфері політичних конфліктів. 

9. Прогнозування при підготовці політичного рішення. 

10. Сучасні тенденції цивілізаційного розвитку.  

11. Концепція постіндустріального суспільства Е.Тоффлера.  

12. Сутність та структура політичного рішення.  

13. Типологія політичних рішень.  

14. Основні етапи політичного рішення.  

15. Основні методи прийняття політичного рішення.  

16. Оптимальність та ефективність політичного рішення.  

17. Сутність політичної ситуації.  

18. Специфіка масової поведінки в політиці.  

19. Регуляція масової політичної поведінки.  

20. Психологія натовпу.  

21. Психологія влади.  

22. Основні форми прямих дій в політиці.  

23. Політична кампанія та її планування. 

24. Поняття «імідж», його природа та властивості.  

25. Основні підходи до визначення терміну «імідж».  

26. Функції політичного іміджу.  

27. Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії.  

28. Основні риси політичного іміджу.  

29. Типологія політичних іміджів.  

30. Формування стратегії політичного іміджу.  

31. Теорія «ідеального кандидата».  

32. Структура, методи та принципи розробки первинного іміджу.  

33. Створення та аналіз політичного портрету.  

34. Технології створення іміджу політичного лідера. 

35. Особливості іміджу політичної організації.  

36. Структурні моделі іміджу політичної організації.  

37. Зовнішня атрибутика іміджу організації.  

38. Типи відносин між членами організацій 

39. Особливості формування іміджу політичної партії.  

40. Політичний імідж держави.  

41.  Сутність та зміст SWOT-аналізу.  

42. Сфери застосування. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного 

управління. 

43. Становлення інституту політичного консалтингу.  

44. Джерела політичного консалтингу. 

45. Основні форми політичного консалтингу.  

46. Типологія консультантів.  
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47. Стратегія процесу політичного консалтингу.  

48. Критерії ефективності процесу політичного консалтингу.  

49. Напрями політичного консалтингу. 

50. Підготовча та початкова стадії політичного консалтингу. 

51. Задачі політичного консалтингу в процесі розробки державної  політики.  

52. Проблеми ефективної взаємодії політика та політичного консультанта. 

53. Принципи ефективного політичного консалтингу.  

54. Ризик як атрибут політики. 

55. Основні риси політичного ризику.  

56. Класифікаційна система ризиків.  

57. Основні принципи процесу управління ризиками. 

58. Класифікація політичних конфліктів.  

59. Фази протікання та алгоритм розв’язання конфлікту.  

60. Стратегія переговорного процесу.  

61. Тактичні прийоми ведення переговорів.  

62. Принципи переговорного процесу. 

63. Організація та проведення політичної кампанії.  

64. Формування команди виборчої кампанії.  

65. Розробка стратегії виборчої кампанії.  

66. Організація і проведення передвиборчої агітації.  

67. Структура виборчої кампанії 

68. Етапи проникнення інтернет-технологій в політику. 

69. Моделі політичної участі в мережі Інтернет: 

70. Технологічні та соціально-політичні ресурси електронного врядування в 

Україні.  

71. Сутнісний зміст, види та технологія електронного голосування.  

72. Роль та сутність блогів. Блогосфера.  

73. Особливості політичних блогів, їхні соціальні та політичні функції. 

74. Перфоманс як новітня форма політичної участі.  

75. Маніпулятивний аспект використання Інтернету.  

76. Чинники ефективності політичних маніпуляцій. 

77. Стан інтернет-свободи в світі.  
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6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

IV СЕМЕСТР 
Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 18 год., семінарські заняття – 10 

год.,самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 

Модуль Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 
Змістовний модуль 

ІІІ 
Змістовий модуль ІV 

Кількість балів за модуль 65 67 66 90 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Бали за відвідування 

лекцій/практичних/ 

семінарських 

1/1 1/2 1/1 2/1 1/1 1/2 2/1 1/1 1/1 2/2 1/1 

Бали за роботу на 

практичному/ 

семінарському 

10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 

Бали за самостійну роботу 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного контролю 
Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Підсумковий контроль Залік 

 

IV СЕМЕСТР 
Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 18 год., семінарські заняття – 10 

год.,самостійна робота – 26 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 

год. 

Модуль Змістовий модуль V Змістовий модуль VІ Змістовий модуль VІІ. Змістовий модуль VIІІ 

Кількість балів за 

модуль 
67 66 77 78 

Лекції Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 

Бали за відвідування 

лекцій/практичних/ 

семінарських 

1/1 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 

Бали за роботу на 

практичному/ 

семінарському 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 

Бали за самостійну 

роботу 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 
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