1. Опис навчальної дисципліни «Політичний технології та консалтинг»

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни

заочна

дисципліна, яка забезпечує формування
загальних компетентностей обов’язкової
частини НП

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

8 / 240

Курс
Семестр

3
5-6

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

Екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу «Політичні технології та консалтинг» є:
ознайомлення студентів з сучасним науковим поглядом на політичні технології
та консультаційну діяльність, яка застосовується у політичному процесі,
розкриття сутності та особливостей використання різних науково-пізнавальних
та дослідницьких методів, засобів та процедур у процесі прийняття політичних
рішень та використання політичних технологій, стимулювання студентів щодо
критичного та творчого мислення, набуття досвіду з використання політичних
технологій, стратегії та тактики проведення виборчих кампаній; ознайомлення
зі сферою політичного консалтингу та прикладами консультаційної діяльності у
сфері політики.

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
Когнітивна гнучкість. Здатність до одночасного вирішення
кількох завдань; прагнення до розширення меж наявних знань;
готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до
опанування нових знань та стратегій/способів мислення.
ФК-10 Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в
стратегії проектів, використовуючи відповідні інструменти.
Здатність управляти ресурсами у відповідності з цілями та
планами робіт
ДФК-01 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Навички формування поглибленого розуміння соціальних процесів
у сучасному суспільстві та моделювання сучасними науковими
методами конструктів для досліджень соціальної структури
і суспільних трансформацій, що передбачено навчальним планом в
рамках зазначеної спеціалізації.
ЗК-10

3. Результати навчання за дисципліною
Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та
особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в
обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу; знати зміст
головних, визначальних філософських творів та ідей, специфіку
філософської термінології; володіти знаннями про засади та
еволюцію наукового пізнання для аналізу його специфічних рис та
закономірностей.
1. Здатність формулювати в усній і письмовій мові філософські
ПРН-04-з
проблеми і артикулювати власні погляди на соціальну та
ідеологічну діяльність.
ПРН-03-уВикористовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як
смисловий простір міркувань у історико-філософському та
теоретико-філософському контекстах.
ПРН-06-у2. Здатність знаходити та інтерпретувати інформацію, представлену у
різних письмових та електронних джерелах (вітчизняних й
класичних авторів філософських текстів) та виконувати завдання.
ПРН-07-у Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати
її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.
ПРН-01-с Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності та
принципів розвитку лідерських якостей та моделей поведінки,
ключових понять, що відносяться до лідерства, впливу та змінам в
організації.
ДПРН-01 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Здатність використовувати знання об’єктивних законів розвитку
суспільства, вивчення уроків історії й наукове прогнозування
майбутнього, що надають можливість виробити і здійснити
правильну політику, стратегію і тактику майбутніх процесів в
суспільному житті.
ПРН-02-з

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план

Семінари

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Змістовий модуль І.
Тема 1. Концептуальні моделі політики та засади
10
прикладної політології
Тема 2. Сутність політичного процесу
10
Тема 3. Типи політичного процесу
6
Модульний контроль 2
Разом 28
Змістовий модуль ІІ.
Тема 4. Політична участь
10
Тема 5. Технології артикуляції та агрегування
10
інтересів
Модульний контроль 2
Разом 22
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 6. Технології реалізації політичної влади
10
Тема 7. Основні завдання, методи та жанри
інформаційно-комунікаційного забезпечення 10
політичного консалтингу
Модульний контроль 2
Разом 22
Змістовий модуль ІV.
Тема 8. Проблема формування іміджу
10
Тема 9. Технології іміджмейкерства
10
Тема 10. Використання технології іміджмейкерства 6
Модульний контроль 2
Разом 28
Змістовий модуль V.
Тема 11. Робота з громадськістю в контексті
10
іміджевого забезпечення
Тема 12. Менеджмент виборчої кампанії
10
Тема 13. Планування і проведення виборчих
кампаній: інформаційно-консалтингова
6
підтримка
Модульний контроль 2
Разом 28

Лекції

Назви змістових модулів і тем
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Змістовий модуль VІ.
Тема 14. Стратегія і тактика виборчої кампанії
10
Тема 15. Технологія організації виборчої кампанії
10
Модульний контроль 2
Разом 22
Змістовий модуль VІІ.
Тема 16. Базові моделі, стилі та засоби прийняття
10
політичних рішень
Тема 17. Підготовка політичного рішення: виробка
9
альтернатив та експертиза проектів
Тема 18. Вибір оптимального рішення в політиці:
раціональні критерії та процедури
6
визначення
Модульний контроль 2
Разом 27
Змістовий модуль VIІІ.
Тема 19. Методи та процедури лобіювання в
12
політичному процесі
Тема 20. Технології регулювання політичних
10
конфліктів
Тема 21. Технології проведення політичних
9
переговорів та консультацій
Модульний контроль 2
Разом 33
Підготовка та проходження контрольних заходів 30
Загалом 240
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. Концептуальні моделі політики та засади прикладної
політології.
Роль системного та
структурно-функціонального підходів
в
конструюванні політичних технологій. Моделі політичної системи та
політичної динамки як методологічні засади прикладної політології. Типи
фундаментальних теорій політики, що використовуються у прикладній
політології. "Раціональний вибір". "Політичний цикл". "Системний аналіз".
"Бюрократична політика". "Організаційний процес". "Суспільний вибір".
Державознавство та технології державного управління. Партологія та партійна
стратегія та тактика. Конструювання технології виборчої кампанії та моделі
виборчих систем. Концепції бюрократії, еліт та груп тиску в технології
підготовки та прийняття політичних рішень. Концепції політичних інститутів в
організаційній діагностиці державних органів. Процес трансформації базових
моделей політичного процесу в політичні технології.
Основні поняття теми:
Політичні технології, прикладна політологія, політична система,
структурно-функціональний підхід, політичний цикл, раціональний вибір,
державне управління.

Тема 2. Сутність політичного процесу.
Підходи до визначення політичного процесу. Зміст політичного процесу.
Конструювання політичної системи. Відтворення компонентів та ознак
політичної системи. Прийняття та виконання політико-управлінських рішень.
Контроль за функціонуванням та напрямком розвитку політичної системи.
Структура політичного процесу. Режими протікання політичного процесу.
Основні поняття теми:
Політичний процес, політична система, політико-управлінські рішення.
Тема 3. Типи політичного процесу.
Революція: поняття та фактори, що обумовлюють значну роль примусу в
даному процесі. Параметри соціально-політичного фону ініціювання та
протікання революції. Властивості, що відрізняють революцію від інших типів

політичного процесу. Поняття та зміст реформи. Співвідношення перспектив
революційного та реформістського перетворення суспільства. Поняття та
специфіка повстання. Поняття та специфіка бунту. Заколот та путч: поняття та
специфіка. Політична криза: поняття та фактори прояву. Неполітичні проблеми
та політичні причини, що ініціюють кризовий розвиток. Політична кампанія:
поняття та фактори, що потребують уваги. Комунікативний вимір політичної
кампанії. Мітинг: поняття та його специфічні негативні моменти. Структура
простору мітингу та фактори, що обумовлюють його специфіку. Заходи, що
мають на меті послаблення ефекту мітингу. Демонстрація: поняття та
специфіка. Страйк: поняття, причини, наслідки.
Основні поняття теми:
Реформи, революція, повстання, бунт, політична криза, політична
кампанія, мітинг, демонстрація, страйк.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 4. Політична участь.
Політична участь: поняття та підходи інтерпретації. Причини включення
індивіда в політику та суб'єкти політичної участі. Рівні та функції політичної
участі. Політична участь в умовах демократії та ресурси участі. Форми
політичної участі. Ступені інтенсивності політичної участі. Типи політичної
участі. Поняття та джерела політичного протесту. Давньогрецькі мислителі про
політичну участь. Погляд на політичну участь у 16 - поч.19 ст.. Погляд на
політичну участь у 19- 20 ст..
Основні поняття теми:
Політична участь, індивід, демократія, політичний протест.
Тема 5. Технології артикуляції та агрегування інтересів.
Поняття, типи та фактори артикуляції інтересів. Групи інтересів. Тактика
та методи діяльності групи тиску. Структура агрегування інтересів. Стилі
агрегування інтересів.
Основні поняття теми:
Артикуляція інтересів, агрегування інтересів, групи тиску.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Тема 6. Технології реалізації політичної влади.
Роль політичної еліти та лідерства у механізмі реалізації влади. Політична
комунікація: поняття, функції, засади. Політична діяльність: сутність, стилі,
депутатська діяльність. Технологія поділу єдиної політичної влади. Виконавча
влада: масштаб компетентності та прийняття рішень.
Основні поняття теми:
Влада, політична еліта,
діяльність.

лідер,

політична

комунікація, політична

Тема 7. Основні завдання, методи та жанри інформаційно-комунікаційного
забезпечення політичного консалтингу.
Основні
принципи
інформаційного
забезпечення
політичного
консультування. Підходи щодо взаємодії та вибір форм співпраці політичного
консультанта у роботі з друкованими виданнями та електронними медіа. Вплив
різних видів мас-медіа на політичні процеси в Україні та в інших країнах світу.
Основні методи створення інформаційних приводів для просування
інформації про об’єкт політичного консультування в різних видах засобів масмедіа. Головні форми та види розповсюдження інформації: газети, листівки,
буклети, радіо та теле виступи тощо.
Основні
жанри інформаційно-політичного консультування. Методи
створення політичних PR-текстів. Прийоми і методи «кольорового» PR у
боротьбі з політичними конкурентами. Основні методи формування і
розповсюдження чуток, пов’язаних з цілями передвиборчої кампанії. Головні
прийоми використання «прихованої» та «безкоштовної» інформації і політичної
реклами в різних видах ЗМК.
Прийоми захисту інформації і забезпечення інформаційної безпеки в
процесі інформаційно-політичного консультування. Робота із компроматом та
ведення інформаційних війн: світовий та вітчизняний досвід.
Основні поняття теми:
Політичний консалтинг, інформаційно-комунікаційне забезпечення, масмедіа, інформаційний привід, «кольоровий» PR, інформаційна безпека,
інформаційні війни.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Тема 8. Проблема формування іміджу.
Поняття, специфіка сприйняття іміджу та ситуації реагування. Аспекти
прояву іміджу в політиці. Складові іміджу та фактори його наявності. Існуючий
та необхідний імідж, а також імідж, що сприймається оточуючими. Основні
види іміджу, що створюються фахівцями з політичної реклами. Детермінанти
процесу управління іміджем. Засоби управління іміджем. Фактори, значущі для
іміджа політика.
Основні поняття теми:
Імідж, імідж політика, реагування, політична реклама, управління
іміджем.
Тема 9. Технології іміджмейкерства.
Позиціювання: сутність, операція «унікальної політичної пропозиції».
Маніпулювання: сутність, рівні впливу, структура цілей психологічного
впливу. Міфологізація: сутність, типи сучасних міфів. Принципові риси
міфологічного повідомлення та види міфологічних образів, що
використовуються у пропаганді. Емоціоналізація: сутність та шляхи імплантації
емоцій у повідомлення. Формат: сутність. фактори оптимізації комунікації.
Вербалізація: сутність, вимоги до вербальних продуктів та головні аспекти у
використанні слави. Деталізація, акцентування інформації та архаізації як
технології іміджмейкерства. Заміна цілей, дистанціювання та візуалізація як
технології іміджмейкерства. НЛМ та впровадження моделей сприйняття як
технології іміджмейкерства.
Основні поняття теми:
Іміджмейкерство,
маніпулювання,
комунікація, вербалізація, міфологізація.

технології,

емоціоналізація,

Тема 10. Використання технології іміджмейкерства.
Головні параметри іміджевої кампанії. Фактори оптимізації іміджевої
кампанії. Візуальний вимір комунікації: поняття та специфіка. Психологічні
особливості візуальної комунікації. Національний вимір комунікації. Вади
іміджевих стратегій та їх специфіка. Модель іміджевої кампанії. Специфіка
пропаганди та її співвідношення з перевагами пересічної людини.
Характеристика прийомів, що використовуються у пропаганді.

Основні поняття теми:
Іміджева кампанія, іміджева стратегія, пропаганда, візуальний та
психологічний виміри.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Тема 11. Робота з громадськістю в контексті іміджевого забезпечення.
Типи політичного рекламування. Методи досліджень соціологічних
настанов електорату. Детермінанти актуалізації політичного іміджа в ЗМІ.
Комунікативні параметри партії. Принципи відбору матеріалів у ЗМІ. Правила
управління новинами. Негативна політична реклама: сутність та специфіка.
Стратегії боротьби з негативом.
Основні поняття теми:
Громадськість, електорат, політична реклама, ЗМІ, політичні партії.
Тема 12. Менеджмент виборчої кампанії.
Менеджмент: поняття та історія розвитку. Універсальні принципи
управління. Напрямки менеджменту. Сутність політичного менеджменту та
види соціотехнік управління. Виборча кампанія: поняття, події, складові
унікальності та фактори оптимальності. Типи виборчої кампанії. Категорії
виборців та типи виборчої мотивації. Фактори переваги електората. Цілі
передвиборчої агітації на різних стадіях виборчої компанії. Методи підготовки
пропаганди. Аналіз економічної та демографічної ситуації. Аналіз історикокультурних та географічних даних. Аналіз місцевої влади та суспільної думки.
Аналіз сегментів політичного ринку. Аналіз попередніх виборів та конкурентів.
Основні поняття теми:
Менеджмент, виборча кампанія, соціотехніки, електорат, агітація,
суспільна думка, конкуренти.
Тема 13. Планування і проведення виборчих кампаній: інформаційноконсалтингова підтримка.
Інформаційне забезпечення стратегії і тактики виборчих кампаній. Медіа
планування в стратегії і тактиці електоральної кампанії та поточне
інформаційно-політичне консультування. Міжнародний досвід організації й
проведення виборчих кампаній: позитиви та негативи. Політичні PR- кампанії.

Основні підходи та методи розробки ефективної стратегії інформаційної
роботи з найпоширенішими видами мас-медіа (телебачення, радіо, Інтернет) під
час електоральної кампанії. Тактична побудова виборчої кампанії: вибір
основних інформаційних інструментів. Форми роботи з виборцями та
врахування особливостей електорату. Робота з громадською думкою та
завоювання підтримки громадських організацій.
Сучасні можливості мережі Інтернет у виборчих кампаніях. Допоміжні
засоби розповсюдження інформації у виборчих кампаніях. Підготовка та
забезпечення політичних акцій за участю великих груп у виборчій кампанії:
зарубіжний та вітчизняний досвід. Організація та проведення особистих
зустрічей та усних виступів в процесі виборчій кампанії. Інформаційноаналітичне забезпечення боротьби з конкурентами у виборчих кампаніях.
Основні поняття теми:
Інформаційно-політичне консультування, виборча кампанія,
кампанія, електорат, громадська думка, інтернет, політична акція.

PR-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI
Тема 14. Стратегія і тактика виборчої кампанії.
Стратегія виборчої кампанії: поняття та можливості. Принципи стратегії
виборчої кампанії. Співставлення власних ресурсів та ресурсів конкурентів.
Підготовка «сюжету кампанії». Тактика виборчої компанії: поняття та
детермінанти. Організаційна структура та графік кампанії. Робота на місцях та
становлення контактів зі ЗМІ. Організація фінансування компанії. Структура
бюджету виборчої компанії.
Основні поняття теми:
Стратегія, виборча кампанія, ресурси, бюджет.
Тема 15. Технологія організації виборчої кампанії.
Правила, яких повинен дотримуватись кандидат. Вимоги до кандидата.
Вербальні та не вербальні фактори виступу. Технологія написання промови
кандидата. Фактори успішного виступу. Форми участі родини кандидата у
кампанії. Засоби залучення членів родини до роботи на кандидата. Штаб як
офіс. Система безпеки штабу. Принципи організації роботи штабу. Критерії
оцінки потенціального претендента в команду. Керівник кампанії, довірені
особи, «кухонний кабінет». Аналітичний центр та казначей кампанії.
Юрисконсульт та керівник штабу. Секретар-координатор та організаційний
представник кандидата. Керівники добровольців та агітаторів. Прес-секретар.

Керівник спеціальних проектів. Спектр робіт, що доручаються добровольцям,
та засоби їх утримання. Коло обов'язків агітатора та «десятника». Комплекс
потрібних агітатору знань. Структура агітаційної розмови. Визначення
необхідної кількості агітаторів. Програма «в кожні двері» та зустрічі за місцем
проживання. Бліц-зустрічі та виступи перед трудовими колективами. Свята та
концерти. Обов'язки спостерігача та принципи їх розстановки. Повідомлення
про інцидент та звіт спостерігача. Головні види порушень процедури виборів.
Основні поняття теми:
Кандидат, виступ, промова, політичний штаб, агітатор, спостерігач,
довірені особи, порушення.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІI
Тема 16. Базові моделі, стилі та засоби прийняття політичних рішень.
Рішення як раціональний вибір альтернативи та ідеальна модель
політичної дії. Інституційні процедури, типи та засади прийняття рішень. Базові
моделі прийняття політичних рішень. Особливості прийняття рішень в
державних та суспільних організаціях. Ієрархія владних повноважень,
соціальних інтересів та «державних цілей» в процесі прийняття державного
рішення. Агенти рішень. Цикл, етапи та процедури прийняття політичних
рішень. Головні етапи прийняття політичного рішення. Цикли підготовки,
прийняття та реалізації державних рішень.
Основні поняття теми:
Рішення, політичне рішення, влада, соціальний інтерес.
Тема 17. Підготовка політичного рішення: виробка альтернатив та
експертиза проектів.
Аналіз проблемної ситуації. Засоби блокування та обліку соціальних
проблем у політичному рішенні. Формування політичних цілей та визначення
соціальних обмежувачів управлінського рішення. Облік обмеженості ресурсів
та ліміту часу при підготовці варіантів рішень. Вибір «стандартного»,
«інноваційного» та оригінального виду рішення. Методи звернення до
прецедентів. Формування «крайніх» та «проміжних» рішень. Опис очікуваних
переваг та недоліків варіантів політичного рішення. Оцінка вірогідності
реалізації рішень та вимір їх переваг.
Основні поняття теми:
Проблемна ситуація, політичне рішення, прецедент, політична мета.

Тема 18. Вибір оптимального рішення в політиці: раціональні
критерії та процедури визначення.
Редукція альтернативних варіантів до сукупності «допустимих рішень».
Фактори вибору політичних рішень. Головні види вибору рішень. Специфіка та
раціональні принципи групового вибору в політиці. Параметри ефективності у
виборі оптимального рішення. Методика багатокритеріального вибору рішення
в умовах дефіциту політичної інформації. Визначення та легітимація єдиного
рішення. Вплив неформальних факторів на вибір і впровадження стратегічних
рішень.
Основні поняття теми:
Допустимі рішення, редукція, груповий вибір, оптимальне рішення,
політична інформація.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VIIІ
Тема 19. Методи та процедури лобіювання в політичному процесі.
Сутність та трактовка лобіювання в політичній науці. Об’єкт та предмет
лобістської діяльності. Суб’єкт лобіювання. Легітимність лобіювання.
Психологія лобіювання. Формування суб’єкта пріоритетних політичних
інтересів та визначення предмета лобіювання. Механізм та процедура
прийняття політичного рішення, що піддається лобіюванню. Пріоритети,
сценарії та ресурси лобіювання. Механізм нейтралізації лобістської діяльності.
Основні поняття теми:
Лобіювання, легітимність, політичні рішення, механізми нетралізації.
Тема 20. Технології регулювання політичних конфліктів.
Поняття політичного конфлікту та специфіка його регулювання. Умови
виникнення
політичних
конфліктів.
Вплив
соціокультурного
та
соціопсихологічного середовища на протікання та динаміку політичного
конфлікту. Свідоме регулювання конфліктів як засіб політичного
маневрування. Учасники конфлікту: стратегії, ресурси та інтереси. Етапи
розвитку конфлікту. Засоби та форми регулювання політичних конфліктів.
Рівні динаміки соціальної напруги в конфлікті. Типи стратегії в політичному
конфлікті. Роль медіатора у вирішенні конфліктів у політиці. Методи зниження
конфліктності. Шляхи попередження повторення політичних конфліктів.

Основні поняття теми:
Політичний конфлікт, регулювання конфліктів, соціальна напруга,
медіатор.
Тема 21. Технології проведення політичних переговорів та
консультацій.
Переговори як засіб урегулювання розбіжностей сторін. Специфіка
внутріполітичних та міжнародних переговорів. Соціокультурні аспекти
організації переговорів та консультацій, психологічна атмосфера їх проведення.
Структура та «правила гри» процесу політичних переговорів. Характеристика
учасників переговорного процесу. Предметне поле, цілі, форми, методи та
результати діяльності учасників переговорів. Специфіка структури політичних
консультацій. Головні фази проведення політичних переговорів. Типи
переговорних ситуацій. Психологічні прийоми та емоційне маніпулювання.
Аналіз позитивних підсумків та затрат переговорного процесу, а також оцінка
ефективності використаної стратегії та тактики.
Основні поняття теми:
Переговори, політичні переговори, консультації, правила гри, стратегія,
тактика.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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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.
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Політична участь громадян у перехідному суспільстві
Вплив революційних технологій на процес перетворення
суспільства
«Кольорові революції» як політична технологія: історичний
досвід
Групи тиску: тактика та методи діяльності в Україні
Масштаб компетентності та прийняття рішень виконавчої
влади в країнах ЄС
Масштаб компетентності та прийняття рішень виконавчої
влади в Україні
Роль політичних технологій в ефективному функціонуванні
політичної системи
Створення інформаційних приводів для просування інформації
про об’єкт політичного консультування в різних видах медіа.
Прийоми використання політичної реклами в різних видах
ЗМК
Робота із компроматом: світовий досвід
Ключові фактор іміджу сучасного українського політика
Міфологічні образи, що використовуються у пропаганді
Політтехнолог як професія: ретроспектива становлення
Створення моделі іміджевої кампанії: прикладний аспект
Стратегії боротьби з негативом у політичній рекламі
Тактика побудови виборчої кампанії
Форми участі родини кандидата у виборчій кампанії
Свята та концерти як елемент агітаційної діяльності
Вибір оптимального рішення в умовах дефіциту політичної
інформації.
Свідоме регулювання конфліктів як засіб політичного
маневрування
Використання психологічних прийомів та емоційного
маніпулювання як технологій проведення політичних
переговорів та консультацій
Разом

Бали

1

Назва творчих завдань

Кількість годин

№
з/п

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4
4
4
4
4
4
4
3
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4

5

4

5

3

5

82

105

6.3

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою 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
(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 SMARTтехнологій.
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.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)
контролю

№
1
2
3
4
6

Вид діяльності
Усна відповідь на семінарському занятті/
письмова відповідь на практичному занятті
Відвідування лекцій
Відвідування практичних занять
МКР
Самостійна робота
Підсумковий бал
Коефіцієнт

Кількість балів
0-10 (разом 350)
0-1 (разом 21)
0-1 (разом 35)
0-25 (разом 200)
0-5 (разом 105 )
0-714
0,08

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. Роль системного та структурно-функціонального підходів в конструюванні
політичних технологій.
2. Особливості технологій державного управління.
3. Конструювання технології виборчої кампанії та моделі виборчих систем.
4. Процес трансформації базових моделей політичного процесу в політичні
технології.
5. Сутність та підходи до визначення політичного процесу.
6. Структура політичного процесу.
7. Сутність революцій та фактори, що обумовлюють її ініціювання та
протікання.
8. Поняття та зміст реформи.

9. Співвідношення
перспектив
революційного
та
реформістського
перетворення суспільства.
10. Поняття та специфіка повстання та бунту.
11. Поняття та специфічні негативні моменти мітингів.
12. Демонстрація та страйк: поняття, причини, наслідки.
13. Поняття та підходи інтерпретації політичної участі.
14. Форми та типи політичної участі.
15. Політична участь в умовах демократії.
16. Поняття, типи та фактори артикуляції інтересів.
17. Структура та стилі агрегування інтересів.
18. Роль політичної еліти та лідерства у механізмі реалізації влади.
19. Технологія поділу єдиної політичної влади.
20. Основні
принципи
інформаційного
забезпечення
політичного
консультування.
21. Співпраця політичного консультанта у роботі з медіа.
22. Основні методи створення інформаційних приводів.
23. Вплив різних видів мас-медіа на політичні процеси в Україні.
24. Прийоми і методи «кольорового» PR у боротьбі з політичними
конкурентами.
25. Методи формування і розповсюдження чуток.
26. Захист інформації та забезпечення інформаційної безпеки в процесі
інформаційно-політичного консультування.
27. Інформаційні війни: світовий та вітчизняний досвід.
28. Аспекти прояву іміджу в політиці.
29. Засоби управління іміджем.
30. Сприйняття іміджу та ситуації реагування.
31. Маніпулювання та міфологізація: сутність, рівні та типи.
32. Деталізація, акцентування інформації та архаізації як технології
іміджмейкерства.
33. Заміна цілей, дистанціювання та візуалізація як технології іміджмейкерства.
34. Головні параметри та фактори оптимізації іміджевої кампанії.
35. Вади іміджевих стратегій та їх специфіка.
36. Характеристика прийомів, що використовуються у пропаганді.
37. Принципи відбору матеріалів у ЗМІ та правила управління новинами.
38. Негативна політична реклама: сутність та специфіка.
39. Сутність та типи виборчої кампанії.
40. Категорії виборців та типи виборчої мотивації.
41. Цілі передвиборчої агітації на різних стадіях виборчої компанії.
42. Важливість медіа планування в стратегії і тактиці електоральної кампанії.
43. Форми роботи з виборцями та врахування особливостей електорату.
44. Робота з громадською думкою та завоювання підтримки громадських
організацій.
45. Можливості мережі Інтернет у виборчих кампаніях.
46. Підготовка та забезпечення політичних акцій за участю великих груп у
виборчій кампанії: зарубіжний та вітчизняний досвід.

47. Стратегія виборчої кампанії: поняття та можливості.
48. Тактика виборчої компанії: поняття та детермінанти.
49. Вимоги до кандидата, вербальні та не вербальні фактори його виступу.
50. Штаб як офіс. Принципи організації роботи штабу.
51. Програма «в кожні двері» та зустрічі за місцем проживання.
52. Обов'язки спостерігача та принципи їх розстановки.
53. Головні види порушень процедури виборів.
54. Базові моделі прийняття політичних рішень.
55. Агенти рішень.
56. Етапи та процедури прийняття політичних рішень.
57. Формування політичних цілей та визначення соціальних обмежувачів
управлінського рішення.
58. Вибір «стандартного», «інноваційного» та оригінального виду рішення.
59. Характер формування «крайніх» та «проміжних» рішень.
60. Специфіка та раціональні принципи групового вибору в політиці.
61. Вплив неформальних факторів на вибір і впровадження стратегічних
рішень.
62. Сутність та трактовка лобіювання в політичній науці.
63. Механізм та процедура прийняття політичного рішення, що піддається
лобіюванню.
64. Пріоритети, сценарії та ресурси лобіювання.
65. Механізм нейтралізації лобістської діяльності.
66. Поняття політичного конфлікту та умови його виникнення.
67. Учасники конфлікту: стратегії, ресурси та інтереси.
68. Етапи розвитку конфлікту.
69. Засоби та форми регулювання політичних конфліктів.
70. Роль медіатора у вирішенні конфліктів у політиці.
71. Шляхи попередження повторення політичних конфліктів.
72. Переговори як засіб урегулювання розбіжностей сторін.
73. Соціокультурні аспекти організації переговорів та консультацій.
74. Характеристика учасників переговорного процесу.
75. Специфіка політичних консультацій під час політичних переговорів.

6.6

Шкала відповідності оцінок
Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

F, FX

1-59 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах
обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань/умінь/навичок в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з
незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого
навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень
знань/умінь/навичок
Незадовільно з обов’язковим повторним
проходженням
курсу
–
досить
низький
рівень
знань/умінь/навичок, що вимагає повторного проходження

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 240 год., лекції – 42 год., практичні – 70 год., самостійна робота – 82 год., модульний контроль – 16 год.,
семестровий контроль – 30 год.
Модуль

Змістовний модуль І

Змістовний
модуль ІІ

Змістовний
модуль
ІІІ

Змістовий модуль ІV

Змістовий модуль V

Змістовий
модуль VІ

Змістовий модуль VІІ.

Змістовий модуль VIІІ

Кількість балів за модуль

90

81

81

87

87

81

87

120

Лекції

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Бали за відвідування
лекцій/практичних

1/2

1/2

1/-

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/-

1/2

1/2

1/-

1/2

1/2

1/2

1/2

1/-

1/3

1/2

1/2

Бали за роботу на
практичному

20

20

-

20

20

20

20

20

20

-

20

20

-

20

20

20

20

-

30

20

20

Бали за самостійну роботу

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

5
балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Підсумковий контроль

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Екзамен
(40 балів)

21
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3.
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