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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс ІІ  

Семестр IV  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета -  формування знань та умінь використання ІКТ в аналізі політичних 

процесів. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей 

освітньої програми підготовки: 
ЗК-07    Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Уміння поєднувати знання різних методів наукового та політологічного 

дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності; володіння 

методами і прийомами логічного аналізу, вміння працювати з інформаційними 

текстами і смисловими конструкціями, які містяться в них. 
ЗК-10     Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність 

оцінювати об’єкти політичного знання, їх основні проблеми та суперечності. 
ФК-04     Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 

аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 
ФК-05     Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням 

якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Здатність 

реферування, рецензування, коментування та анотування першоджерел та 

дослідницької літератури з політичної проблематики, можливість застосовувати 

навички наукового редагування. 
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ФК-07     Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в стратегії проектів, 

використовуючи відповідні інструменти. Здатність управляти ресурсами у 

відповідності з цілями та планами робіт. 
ФК-08    Прогностичні компетентності. Здатність використовувати результати 

політичної діагностики, брати участь у роботі з прогнозування політичних 

процесів та проблемних ситуацій, інтерпретація політичних процесів та розробка 

прогнозів подальшого перебігу подій. 
ФК-12     Особиста ціннісно-вольова налаштованість. Раціональна організація та 

планування своєї діяльності, застосовування отриманих знань для формування 

власної професійної та життєвої стратегії. 

 

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

сфері державної/публічної/практичної політики. 
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-05-у    Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію 

прикладного аналізу. Уміння проводити порівняльні дослідження та робити 

висновки стосовно природи і причин подібностей і відмінностей у структурі й 

функціонуванні політичних систем у різних країнах. 
ПРН-06-у    Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 

консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.    
ПРН-08-у     Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, 

обробки та презентації інформації. 
ПРН-05-с    Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь
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го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль І. Теоретичний та технологічний вимір.  

Тема 1. Вступ до предмету «ІКТ в політології» 6 2     4 

Тема 2. Сучасні технології політичної комунікації. 10 2  2   6 

Тема 3. Прикладні  політичні технології в інформаційному 

вимірі. 
14 4  2 2  6 

Модульний контроль. 2       

Разом 32 8  4 2  16 

Змістовий модуль ІІ. Державний вимір ІКТ. 

Тема 4. Інформаційна політика як ключовий компонент 

функціонування держави. 
10 2  2 2  4 

Тема 5. Сервіси для організації поширення, збереження та 

захисту інформації. 
12 2  2 2  6 

Тема 6. Електронне врядування. 8 2  2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 32 6  6 4  14 

Змістовий модуль ІІІ. Аналітичний та практичний вимір. 

Тема 7. Аналітичні інструменти: політологічна квантифікація, 

графічні методи. 
8 2   2  4 

Тема 8. Політичне моделювання та прогнозування засобами 

ІКТ. 
8 2   2  4 

Тема 9. Політичний аудит та планування виборчих кампаній 

засобами ІКТ. 
8 2  2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 26 6  2 4  12 

Усього за курс 90 20  12 10  42 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Теоретичний та технологічний вимір. 

Тема 1. Вступ до предмету «ІКТ в політології». 

Інформаційно-комунікаційні технології  як комплекс засобів, способів 

комунікації та передачі інформації у поєднанні з методами її аналізу, зберігання та 

управління. Історія впровадження терміну. Синтетичний поділ всього комплексу 

ІКТ. «Середовища» в ІКТ. Практичний вимір ІКТ та його складові. Технології 
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аналізу, прогнозу та зберігання інформації. Сучасні програмні продукти  та 

комунікаційні технологіх в політології.   

 

Тема 2. Сучасні технології політичної комунікації. 

Сутність поняття «комункація». Сучасні засоби комунікації та їх 

класифікація. Виміри комунікаційних технологій та їх особливості. Інтернет-

технології: соціальні мережи, корпоративні та домашні ресурси, мессенджери,  

блоги та мікроблоги. RSS-стрічки новин.  Відкриті та закриті ресурси. CEO-аналіз 

текстів. Матриці поширення інформації. Технології формування масової свідомості 

та «настроїв» («боти», «фейки», «рейтингові блогери»). Контент інтернет-ресурсів 

та правила його формування. Пошукові системи та інтеграція сервісів у системі 

політичних комунікацій. Політичні сигнали як продукт синергії PR та 

комунікаційного середовища.  

  

Тема 3. Прикладні  політичні технології в інформаційному вимірі. 

 Теоритичні аспекти політичних технологій: зміст, завдання, засоби 

реалізації, форми, аналіз результатів. Рівні політичних технологій. Практичний 

вимір використання політичних технологій: блоги, відео-контент, політичні меми, 

подача новин. Інтеграція програмних продуктів та політичних інструменів (Google, 

Microsoft, Adobe) з телекомунікаційними засобами. Інформаційне протистояння, 

конкуренція каналів інформації. Пропаганда засобами ІКТ, контроль над 

ресурсами. 

 

Змістовий модуль ІІ. Державний вимір ІКТ. 

 

Тема 4. Інформаційна політика як ключовий компонент функціонування 

держави. 

Розуміння терміну «Інформаційна політика». Приклади формування та 

засоби реалізації. Інформаційне протистояння, «гібридні» війни як вид. 

«Інформаційні війська», технології ведення інформаційних війн. Системи 

«закритих» комунікацій. Світові лідери іформаційної пропаганди. Формування 

цінностей та політичного світогляду шляхом сучасних технологій інформаційного 

впливу. Динаміка інформаційного впливу.  

 

Тема 5. Сервіси для організації поширення, збереження та захисту 

інформації.  

Професійні та загальнодоступні персональні та корпоративні інструменти 

поширення інформації. Форми подачі інформації, пошук аудиторії, ідексація 

контенту. Презентації, статитстика, опитувальники, створення інтернет-сторінок та 

наповнення контентом. Сервіси збереження інформації, хмарні технології, 

торрент-трекери, шифрування та безпека.  

 

Тема 6. Електронне врядування.  

Складові середовища «електронного врядування». Сервіси та технолої 

забезпечення. Національні та наднаціональні стратегії та засоби реалізації (на 
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прикладі США, Великої Британії, Канади, Ізраїля, Китаю, Індії, ЄС). 

Інструментальні та технологічні підходи. E-gov сервіси – державний та 

персональний виміри. Ресурсне забезпечення та типологія систем.  

 

Змістовий модуль ІІІ. Аналітичний та практичний вимір. 

Тема 7. Аналітичні інструменти: політологічна квантифікація, графічні 

методи. 

Теоретичні аспекти політологічної квантифікації. Ключові методи: контент-

аналіз текстів. Сучасні програмні продукти для проведення контент-аналізу: Text 

Mining, InterMedia Text, Oracle Text.  Відбір та підготовка тексту для аналізу. 

Використання результатів контент-аналізу в політологічних дослідженнях. 

Достовірність та типи висновків. Візуалізація даних.  

Побудова варіаційних рядів. Кластерний аналіз. Поняття «варіаційний ряд». 

Доцільність використання методики в історичних дослідженнях. Основні етапи 

системи побудови варіаційних рядів. Відбір показників та їх кодування. Методики 

побудови варіаційних рядів. Аналіз отриманої інформації та визначення динаміки 

показників. 

Опис методитики кореляційного аналізу. Основні етапи кореляційного 

аналізу. Парний та лінійний коефіцієнт кореляції. Кореляційне співвідношення. 

Значення коефіцієнту кореляції в історичних дослідженнях. Методики вивчення 

результатів кореляційного аналізу. Програмні продукти для побудови 

кореляційних рядів та аналізу їх співвідношення. Коефіцієнт Спірмана: сутність, 

методика вивчення, сфери застосування. 

 

Тема 8. Політичне моделювання та прогнозування засобами ІКТ.  

Сутність понять «політичне моделювання», «політдинаміка». Практичне 

значення методик. Опис основних підходів до моделювання та прогнозування в 

політичній науці. Сучасні школи з політичного моделювання та прогнозування.  

Синергетика та її значення для історичних досліджень. Основні поняття 

Синергетики: біфуркація, атрактор, флуктуації. Дискусії стосовно синергентичного 

підходу в політичній науці.   

Сучасні представники напряму «політичного прогнозування», сутність 

теорій та результати моделювання. 

 

Тема 9. Політичний аудит та планування виборчих кампаній засобами 

ІКТ.  

Зміст поняття «політичний аудит». Інструменти, методики, обробка масивів 

даних. Результати та їх використання. Державний аудит політичного виміру. 

Технологічний інструментарій. Державна політика щодо політичного аудиту. 

Світові практики політичного аудиту. 

Інструменти ІКТ для виборчих кампаній. Методики використання ІКТ під час 

виборів. Ефективність та корегування стратегій. Технологічні прийоми. Візуальний 

та ментальний виміри.  
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

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

Відвідування семінарських занять  1 - - - - - - 

Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 1 1 

Робота на семінарському занятті 10 - - - - - - 

Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 1 10 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 1 10 2 20 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - -    

Разом  76 - 96 - 74 

       Максимальна кількість балів: 246 

       Розрахунок коефіцієнта: 100/246 = 0,4 

 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль І.  16 15 

 1 Тема 1. Вступ до предмету «ІКТ в політології». 4 5 

2 Тема 2. Сучасні технології політичної комунікації. 6 5 

3 Тема 3. Прикладні  політичні технології в інформаційному вимірі. 6 5 

  Змістовий модуль ІІ. Державний вимір ІКТ. 14 15 

5 
Тема 4. Інформаційна політика як ключовий компонент функціонування 

держави. 
4 5 

6 
Тема 5. Сервіси для організації поширення, збереження та захисту 

інформації. 
6 5 

7 Тема 6. Електронне врядування. 4 5 

Змістовий модуль ІІІ.  12 15 

9 
Тема 7. Аналітичні інструменти: політологічна квантифікація, графічні 

методи. 
4 5 

10 Тема 8. Політичне моделювання та прогнозування засобами ІКТ. 4 5 

11 Тема 9. Політичний аудит та планування виборчих кампаній засобами ІКТ. 4 5 

 Усього годин 42 45 

 

Критерії оцінювання – кожна робота по темі  оцінюється у 5 балів. Самостійна 

робота оформюється у вигляді есе. Критеріями оцінки есе є: рівень рефлексії 
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опрацьованого матеріалу, логічність викладу, змістовне наповнення та вміння 

робити висговки.  

№ 

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 

 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення модульного контролю: виконання письмового  завдання 

спрямованого на формування творчих здібностей, здатності до узагальнень та 

надання самостійних оцінок подіям та явищам. Максимальна кількість балів за 

кожну роботу  дорівнює 25 балам. 

Модульний контроль проводиться з метою визначення стану успішності 

здобувачів вищої освіти за навчальним матеріалом окремих модулів після 

завершення лекційних і практичних занять. 

Форма проведення – письмова.  

Завдання для модульної контрольної роботи та критерії їх оцінювання 

розробляються лектором. Він проводить і оцінює модульні контрольні роботи.  

Тривалість проведення письмового модульного контролю становить 2 

академічні години. 

Письмові контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця навчального 

року.  

Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома 

студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання. 

Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю 

оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення оцінки. У 

цьому випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана 

розглянути апеляцію в присутності студента. 
 

Оцінка Критерії 

20 – 25  

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей. 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. 
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14 – 19  

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

неточності та помилки. 

8 – 13  

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0 – 7  

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Форма контролю – залік. Підсумкова оцінка виставляється за результатами 

поточного контролю: роботи на практичних заняттях, виконання лабораторних 

робіт, підготовки есе з тем для самостійного вивчення.  

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 завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

-  робота на практичних заняттях; 

- якість виконання лабораторних робіт;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 
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6.5  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  

бали 

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  

 

Разом: 90  год., із них: лекції – 20 год., практичні заняття – 12 год., лабораторні роботи 

– 10 годин,  модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год.,  
 

Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т.4  Т.5 Т.6  Т.7  Т.8  Т.9  

Лекції 

(теми, бали) 

Л.1 

(1 б.) 

Л.2 

(1 б.) 

Л.3 

(1 б.) 

Л4  

(1 б.) 

Л.4 

(1 б.) 
Л.5 (1 б.) Л.6 (1 б.) 

Л.7 

(1 б.) 

Л.8 

(1 б.) 
Л.9 (1 б.) 

Практичні заняття 
(теми, бали)  

ПЗ 1. 

(11 б.) 

ПЗ.2 

(11 б.) 

ПЗ.3 

(11 б.) 

ПЗ.4 

(11 б.) 

ПЗ.5 

(11 б.) 
  

ПЗ.6 

(11 б.) 

Лабораторні роботи 
(теми, бали)   

ЛР 1 

(11 б) 

ЛР 2 

(11 б.) 

ЛР 3 

(11 б.) 
 

ЛР 4 

(11 б.) 

ЛР 5 

(11 б.) 
 

Самостійна робота 

СР 

Т 1 

(5 б.) 

СР Т 2 

(5 б.) 

СР 

Т 3 

 (5 б.) 

СР  Т 4 

(5 б.) 

СР 

 Т 5  

(5 б.) 

СР  

 Т 6 

(5 б.) 

СР  Т 7 

(5 б.) 

СР  Т 8 

(5 б.) 

СР  

Т 9 (5 б.) 

Поточний контроль 

(вид, бали) 
МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25 балів) МКР 2 (25 балів) 

Семестровий контроль 100 балів (залік) 
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