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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Прикладна політологія 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Викладач (-і) Березовська-Чміль Олена Борисівна 

Контактний телефон 

викладача 

+38(0342)59-61-46 

E-mail викладача olena.berezovska@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2.Цикл професійної підготовки  

2.2. Нормативні дисципліни  

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЕСТS , 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua 

  

Консультації Упродовж вивчення курсу згідно розкладу 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна. «Прикладна політологія» спрямована на дослідження конкретних 

політичних проблем, аналіз ситуацій політичного життя та формування тенденцій його 

подальшого розвитку. Вона забезпечує тісний зв’язок між безпосереднім суб’єктом 

політичної дії і політичним консультантом, завданням якого є аналіз складних ситуацій та 

розробка рекомендацій щодо найефективніших шляхів політичної діяльності. Практичний 

напрямок політології акумулює і продукує інструментальні знання, спрямовані на 

вирішення конкретної проблеми у визначеній ситуації, на вироблення ефективних 

реалістичних політичних рішень, максимальне застосування наукових знань в розв’язанні 

актуальних соціальних проблем. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: формування систематизованих уявлень, професійних компетентностей та 

знань про сутність прикладної політології , вміння самостійно аналізувати суть та зміст 

політичних явищ і процесів, вміння їх практичного застосування в конкретних політичних 

діях і ситуаціях. 

Цілі: - навчання майбутніх фахівців загальних засад прикладної політології; 

-поглиблення знань з прикладного політичного аналізу і прогнозування; політичних 

технологій, їх місця і ролі у політичній практиці; 

-розв’язання проблем політичного життя, забезпечення конкурентних умов на 

політичному ринку. 

 

4. Компетентності 

  Інтегральна компетентність 

ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

Загальні компетентності 

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК07. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції 

СК01. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
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СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки. 

СК03. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 

СК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних  

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності,в тому числі 

з урахуванням потреб забезпечення сфер національної безпеки держави. 

СК08. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

5. Результати навчання 

РН01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності 

РН03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності 

РН04 Мати навички професійної комунікації 

РН05 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 

РН06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності 

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їхфункціонування. 

РН13.Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

РН16.Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

перший Політологія перший нормативний 

Тематика курсу 

Тема 1. Прикладна політологія як навчальна дисципліна  

Тема 2. Політичні символи та їх застосування в політичній практиці. 

Тема 3. Специфіка політичної мови 

Тема 4. Прикладний політичний аналіз 

Тема 5. Політичне прогнозування 

Тема 6. Підготовка та прийняття політичних рішень 

Тема 7. Політична діяльність та політична поведінка 

Тема 8. Політичне маніпулювання 
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Тема 9.   Політичні конфлікти 

Тема 10. Політичний маркетинг 

Тема 11. Політичний менеджмент 

Тема 12. Політичні технології 

Тема 13. Виборчі технології 

Тема 14. Паблік рілейшнз (РR) у політичній сфері. 

Тема 15. Політичне консультування. 

 

Перелік питань для обговорення на лекції та семінарських заняттях, список літератури 

для підготовки до кожного заняття та завдання для самостійної роботи, перелік 

індивідуальних науково-дослідних завдань та вимоги до їх виконання визначені робочою 

навчальною програмою навчальної дисципліни та розміщені в системі дистанційного 

навчання.  

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Структура розподілу балів: 

1) робота на лекціях та семінарських заняттях – 25 балів 

2) індивідуальне завдання – 10 балів; 

3) контрольна робота – 10 балів; 

4) самостійна робота – 5 балів. 
 
5) екзамен – 50 балів 

Загальна кількість – 100 балів, форма підсумкового 

контролю - екзамен. 

Вимоги до письмової роботи Письмове опитування здійснюється у формі письмової 
контрольної роботи (або тестування), що 
максимально оцінюється у 1 0 балів. 

Виконання письмової роботи передбачає: 

1) повторення здобувачами лекційного матеріалу та 
отриманих знань під час підготовки та проведення 
семінарських занять, самостійного опрацювання 
рекомендованої літератури; 
2) при написанні роботи - виявлення розуміння 

сутності понять і термінів (5 балів), вміння 

аналізувати, структурувати основні принципи та 

методи дослідження (5  балів); 

Семінарські заняття Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

проводиться за п’ятибальною шкалою. Пропонуються 

наступні форми роботи на семінарських заняттях: 

виступ, презентація, опонування, доповнення, 

участь у дискусії. При цьому враховуватимуться 

лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативні 

тези, змістовні доповнення, що дійсно сприятимуть 

розгляду проблемних питань. Усна відповідь може 

бути доповнена наочними посібниками, зокрема, 

візуалізованою презентацією (обсягом 10-15 слайдів), 

зміст та використання якої оцінюється окремо. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

За умови відпрацювання пропущених занять та 

належного виконання завдань студент (-ка) 

допускається до екзамену (підсумкова оцінка є 

результатом сумування балів за всі виконані завдання та 
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форми контролю). Усі види завдань студенти повинні 

виконати до моменту виставлення підсумкової оцінки 

(як правило підсумковий бал виставляється на 

останньому семінарському занятті в кінці семестру). 

Мінімальна кількість балів для складання екзамену – 50, 

максимальна – 100. 

8. Політика курсу 

Політика навчального курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань у випадку 

пропущених занять без поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на 

заняттях або ж невчасного виконання завдань студенту пропонується у визначений 

викладачем день і час відпрацювати пропущені заняття. У випадку 

незадовільного виконання завдань, виявів недобропорядної поведінки, 

академічної недоброчесності (списування, плагіату), викладач пропонує студентові (-

ці) повторно виконати необхідний вид роботи. З поважних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись дистанційно за умови 

погодження із керівником курсу. 

 

9. Рекомендована література 

 Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ви не можете стати ним, і що робити з цього 

приводу.  К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. 

 Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. К., 

2004. 

 Березовець Т. Політична реклама та проблеми формування іміджу політичного 

лідера в Україні. К.,2002. 

 Березовець Т. Політичний консалтинг в Україні. К., 2005. 

 Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії. Монографія.  

Луцьк, 2007. 

 Бутко М. П., Повна С. В. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-

інвестиційного розвитку/ Ніжин, 2010.   

 Вулф Т. Керування незисковою організацією в двадцять першому столітті. – К.: 

2004. 

 Князєв В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в 

Україні. К., 2005. 

 Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець 

Європи. Дрогобич, 2004. 

 Науково-практичні рекомендації щодо консультування та проведення 

аналітичного дослідження політики / Уклад.: С.О.Телешун, С.І.Вировий, 

О.Р.Титаренко, І.В.Рейтерович. К., 2007. 

 Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред.. В.П.Горбатенка. К., 2008. 

 Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політина аналітика та 

прогнозування: Навч. Посіб. К., 2002. 

 Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред.. В.П.Горбатенка. К., 2008.  

 Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. 

К., 2001. 

 Управління проектами: Керівництво з ключових процесів, моделей і методів/ 

Наук. ред. Т.В. Герасимова. Дп., 2006. 

 Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей 

політичної лінгвістики / Нагорна Л. П. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с. – ISBN 966-

8837-00-2. 

 Головатий М. Ф. Політичний менеджмент: Навчальний посібник / Головатий М. 

Ф. – К.: МАУП, 2005. – 264 с. — ISBN 966-608-165-2. 
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 Покальчук О. В. Психологічні помилки політичного лідера /  Покальчук О. В. // 

Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2002. – Вип. 6 (9). – С. 

208–215. 

 Мороз В. Формування політичного іміджу на виборах: технології навіювання / В. 

Мороз // Політична думка. – 2006. – 25 травня. – С.12. 

 Кіммел М. Генероване суспільство / Кіммел Майкл [Пер. з англ. С. Альошина]; 

Наук. ред. С. Оксамитна. – К.: Сфера, 2003. –   490 с. 

 Грабовська І. Україна — простір ґендерних утопій чи реальних проблем? / І. 

Грабовська // Сучасність. – 2003. – № 6. – С. 25–29. 

 Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. Закони зарубіжних 

країн з ґендерної рівності / Мельник Т. М. – К.: Ґенеза, 2004. – 218 с. – ISBN 966-

8039-70-Х. 

 Скнар О. М. Соціально-психологічна модель ґендерної поведінки політичного 

лідера в уявленнях студентської молоді автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук: 19.00.05 / Скнар Оксана Миколаївна / Ін-т соц. та політ. 

психології АПН України. – К.,2005 – 20 с. 

 Кадрматов Р. Нежіночий вплив. А. Меркель обійшла К. Райс у рейтингу 

«залізних леді» від політики та бізнесу / Р. Кадрматов // Закон і бізнес. – 2006. – 

№ 6. – С. 6–7. 

 Рудич Ф. Політичне лідерство на пострадянському просторі: методологічний 

контекст / Ф. Рудич // Політичний менеджмент. – 2006. – Спецвипуск. – С. 5–15. 

 Флишко У. Час жінки так і не настав / У. Флишко // Західна інформаційна 

корпорація «Вибори – 2006». – 17 лютого. – С. 8. 

 Ґендер і політика: 2002 та 2006 роки. Що змінилося? // Депутат. – 2006. – 23 

червня. – С. 6. – Режим доступу: http: //subscribe.ru/catalog/culture.people.genpol. 

— Назва з екрану.   

 Скнар О. Соціально-психологічне дослідження ґендерних характеристик 
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