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1. ВСТУП 

 

Мета: дати майбутнім фахівцям систематизоване й емпірично 

аргументоване уявлення про функціонування політичних комунікацій у сучасному 

світі, зокрема розкрити інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності, 

політичні функції ЗМІ у демократичних і диктаторських державах, основні підходи 

до аналізу відносин між політикою і мас-медіа, а також акцентувати увагу на 

своєрідності технологій політичних комунікацій, використання їх під час 

проведення інформаційних воєн та виборчих кампаній. 

 Завдання: навчити майбутніх рекламістів та спеціалістів із зв`язків з 

громадськістю з’ясовувати причинно-наслідковий зв’язок між політикою і мас-

медіа, використовувати у практичній діяльності сукупність знань, професійних 

прийомів і методів політичних комунікацій, які впливають на формування картини 

політичного світу та визначають соціальний порядок.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати: 

- інформаційно-комунікаційний аспект політичної діяльності; 

- особливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на функціонування 

політичних комунікацій; 

- місце і роль культурно-інформаційних ресурсів влади у системі політичних 

комунікацій; 

- закони функціонування політичної масовокомунікаційної системи;  

- фактори впливу на медіаполітику держави; 

- особливості політичних функцій ЗМІ в демократичних суспільствах та у 

диктаторських державах; 

- методи та засоби державної інформаційної політики в умовах тоталітарного, 

авторитарного, демократичного, постдемократичного режимів;  

- специфіку технологій та методів аналізу політичних комунікацій, їх використання 

від час інформаційних воєн, виборчих кампаній 

             Вміти: 

- застосовувати інформаційно-комунікаційний інструментарій та теоретичні 

здобутки різних наукових галузей, таких, як журналістика, зв’язки з громадськістю, 

реклама, лінгвополітологія, семіотика та ін., при аналізі політичних комунікацій; 

- виділяти типологічні ознаки політичних комунікацій у запропонованих текстах; 

- аналізувати політичні скандали, форми і методи інформаційного протистояння, 

- розробляти сценарії  для створення іміджу політичних діячів, депутатів,  

- аналізувати політичні тексти з точки зору їх приналежності до політичного 

нарративу. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 
Здатність враховувати процеси соціально-політичної історії України при здійсненні діяльності 

Програмові результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою:   
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Аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності 

попереднього життя українського народу, уміти визначати особливості сучасного соціально-

політичного розвитку українського суспільства та його перспективу 

 
Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 
прослухавши такі навчальні дисципліни як основи реклами та зв’язків з громадськістю, теорія реклами 
та зв’язків з громадськістю 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

7 

освітньо-професійна 

програма  

«Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

за спеціальністю 061 

Журналістика 

галузі знань 06 

Журналістика 

Вибіркова 

 

 

 

Модулів –  1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  реферат та 

індивідуально- творчі 

завдання 
                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6  

Перший рівень вищої 

освіти (бакалавр) 

 

30 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота 

  90 год. 164 год. 

 

Вид контролю: іспит  

(30 год.) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 
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для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання – 1/14 
 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 
 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ                                                                     
 Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, 

розв’язування практичних завдань, складання рекламних текстів, аналіз друкованих  

та інших текстів, ділові ігри.                                    

Методи контролю: Опитування на семінарських заняттях, поточне тестування,   

оцінка за розв’язування практичних завдань, оцінка за індивідуальні завдання, 

оцінювання на екзамені.    

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Політичні комунікації 

 

Тема 1. Політичні комунікації: поняття, сутність, функції 

Тема2. Особливості політичної масовокомунікаційної системи  

Тема 3. Політичні функції засобів масової інформації 

Тема 4. Роль засобів масової інформації у здійсненні політичних 

комунікацій. 

Тема 5. Технології політичних комунікацій: подієва комунікація. 

   

Змістовий модуль 2. Інформаційні війни 

 

Тема 1. Історія розвитку інформаційних воєн.  Їх форми, види, методи і 

способи  

Тема 2. Технологічний та ідеологічний аспекти інформаційних воєн. 

Пропаганда як комунікаційна технологія 
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.  Тема 3. Інформаційні війни на сучасному етапі. Глобалізація 

телекомунікаційних мереж / 

Тема 4. Вплив інформаційних воєн на формування думки міжнародної 

громадськості.  

Тема 5. Захист громадянського суспільства від інформаційної зброї у ХХ1 

столітті.  
 

  Змістовий модуль 3. Менеджмент виборчої кампанії 

 

Тема 1. Вибори, їх різновиди та особливості при різних політичних 

режимах. Основні функції виборів 

Тема 2. Етапи, учасники та процедура виборчої кампанії. Технології та 

основні  її стадії. 

Тема 3 . Менеджмент та маркетинг виборчої кампанії  

Тема 4. Політичне рекламування під час виборів: етапи , функції, вимоги 

Тема 5. Правила конструювання іміджу суб’єкту виборчого процесу 
Тема 6. Маніпулятивне використання ЗМІ у виборчому процесі. 
 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Ус

ьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

Л П лаб Ін

д 

с.р. л п Ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.  Політичні 

комунікації: поняття, 

сутність, функції 

 

10 

 

2 

 

 

 

2 

 

0 0 6 12  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 

Тема 2. Особливості 

політичної 

масовокомунікаційної 

системи 

10 2 2 0  6 10    9 

Тема 3.  Політичні 

функції засобів масової 

інформації 

10 2 2 0 0 6 10  1   9 

Тема 4. Роль засобів 10 2 2 0 0 6 12 1    9 
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масової інформації у 

здійсненні політичних 

комунікацій. 

 

Тема 5. Технології 

політичних 

комунікацій: подієва 

комунікація 

10 2 2 0 0 6 10  1   9 

Разом 50 1

0 

1

0 

  30 69 3 2   45 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Історія 

розвитку 

інформаційних воєн.  Їх 

форми, види, методи і 

способи 

10 2 2 0 0 6 12 1    9 

Тема 2. Технологічний 

та ідеологічний аспекти 

інформаційних воєн. 

Пропаганда як 

комунікаційна 

технологія 

10 2 2 0 0 6 11  1   9 

Тема 3. Інформаційні 

війни на сучасному 

етапі. Глобалізація 

телекомунікаційних 

мереж 

10 2 2 0 0 6 12 2    9 

Тема 4. Вплив 

інформаційних воєн на 

формування думки 

міжнародної 

громадськості 

10 2 2 0 0 6 10     9 

Тема 5. Захист 

громадянського 

суспільства від 

інформаційної зброї у 

ХХ1 столітті 

10 2 2 0 0 6 10  1   9 

Разом 50 10 10   30 50 3 2   45 

             Змістовий  модуль 3 

Тема 1. Вибори, їх 

різновиди та 

особливості при різних 

політичних 

режимах.Основні 

9 2 2 0 0 5 15 2    13 
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функції виборів 
 

 

Тема 2. Етапи, 

учасники та процедура 

виборчої 

кампанії.Технології та 

основні  її стадії. 

 

 

7 0 2 0 0 5 15  2   13 

Тема 3.  Менеджмент та 

маркетинг виборчої 

кампанії 

9 2 2 0 0 5 15 2    13 

Тема 4. Політичне 

рекламування під час 

виборів: етапи , 

функції, вимоги 

9 2 2 0 0 5 13     13 

Тема 5. Правила 

конструювання іміджу 

суб’єкту виборчого 

процесу 

9 2 2 0 0 5 13     13 

Тема 6. Маніпулятивне 

використання ЗМІ у 

виборчому процесі 

7 2 0 0 0 5 13     13 

Разом 50 10 10   30 80 4 2   74 

Усього годин 18

0 

30 30 0 0 90 180 10 6   16

4 

 

                                 

7. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Політичні комунікації: поняття, сутність, функції 2 

2  Особливості політичної масовокомунікаційної системи 2 

3  Політичні функції засобів масової інформації 2 

4  Роль засобів масової інформації у здійсненні політичних 

комунікацій 

2 

5  Технології політичних комунікацій: подієва комунікація 2 

6 . Історія розвитку інформаційних воєн.  Їх форми, види, 

методи і способи 

2 

7 Технологічний та ідеологічний аспекти інформаційних воєн. 

Пропаганда як комунікаційна технологія 

2 

8 Інформаційні війни на сучасному етапі. Глобалізація 

телекомунікаційних мереж 

2 
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9 Вплив інформаційних воєн на формування думки міжнародної 

громадськості 

2 

10 Захист громадянського суспільства від інформаційної зброї у 

ХХ1 столітті 

2 

11 Вибори, їх різновиди та особливості при різних політичних 

режимах.Основні функції виборів 
 

2 

12 Етапи, учасники та процедура виборчої кампанії.Технології 

та основні  її стадії. 

 

2 

13 Менеджмент та маркетинг виборчої кампанії 2 

14 Політичне рекламування під час виборів: етапи , функції, 

вимоги 

2 

15 Правила конструювання іміджу суб»єкту виборчого процесу 2 

16 Разом 30 

                     

    9. Індивідуальні завдання 

 

1. Ідеологія як засіб досягнення і здійснення влади. Структурні компоненти 

державної   ідеології. 

2. Наведіть приклади як в політичних комунікаціях використовується місцеве 

телебачення. 

3. Охарактеризуйте місцеве радіомовлення як засіб політичної комунікації. 

4. ЗМІ як основний ретранслятор масової інформації.  

5. Наведіть приклади формування громадської думки у політичній комунікаціях. 

6. Функції ЗМІ з точки зору участі у політичних комунікаціях.  

7. Наведіть приклади сучасної постмодерної ідеології. 

8. Політичне навчання і виховання. Формування громадської думки та політичної 

волі.  

9. Наведіть приклади сучасних стереотипів у політичних комунікаціях. 

10. Функції мас-медіа в демократичних суспільствах та у диктаторських державах . 

11. Наведіть  приклади, як влада у вашому місті використовує  інформаційний 

потенціал. 

12. Державна інформаційна політика.  

13. Наведіть приклад  використання комп’ютерних технологій  під час 

інформаційних воєн. 

14. Історичні моделі відносин держави з медіа структурами. 

15. Наведіть приклад не публічної взаємодії у політичній комунікації. 

16. Роль держави і ЗМІ в умовах тоталітарного, авторитарного, демократичного, 

постдемократичного режимів. 

17. Наведіть приклад роботи з пресою політика у процесі виборчої кампанії 

18. Дійові особи політичної роботи з пресою: «стратеги зв’язків з громадськістю», 

політики.. 

19. Функції та місце ритуалів у політичних комунікаціях: історичний ракурс. 
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20. Наведіть приклади загальнодоступності у політичних комунікаціях. 

21. Спробуйте написати фрагмент інавгураційної промови  

22. Історичні приклади ведення інформаційних воєн 

23. Продемонструйте засоби експресивізації у політичних комунікаціях..  

24. Наведіть приклади  радіоелектронної війни. 

25. Символіка партій, виборчих штабів  

26. Продемонструйте використання дипломатичного корпусу для ведення 

котрпропаганди 

27. Наведіть приклад дискурсу під час виборчих перегонів. 

28. Наведіть приклад політичної роботи з пресою піарника. 

29. Інавгурація як театралізоване видовище.. 

30. Дайте оцінку місцевої преси під час минулої виборчої кампанії. 
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