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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про методи, способи і 
процедури аналізу та здійснення реальної політики, що дасть змогу студентам 
самостійно осмислювати конкретні практичні політичні ситуації у світовій і 
українській політиці. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні складові 
сучасних політичних систем (політичні інститути, політичні процеси, політичну 
культуру), закономірності їх функціонування та розвитку; основні методи, категорії, 
поняття та концепції, які застосовуються у дослідженні політики. 

2. Вміти на основі знань про політичну систему, закономірності її функціонування 
та розвитку орієнтуватися в партійно-політичному житті конкретних країн, в тому 
числі і в Україні. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, пошуку та 
опрацювання необхідної інформації, в тому числі й в іншомовних джерелах, 
критичного ставлення до перебігу конкретних подій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Практична політологія» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у VI семестрі 
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із закономірностями 
практичного аналізу та здійснення політики в конкретно-історичних обставинах. 
Визначається предмет практично-прикладної політології як галузі політичної науки. 
Виокремлюються та аналізуються співвідношення основних категорій та понять, які 
застосовуються при аналізі реальної політики; закономірності, які притаманні 
основним складовим практичної політичної ситуації, прийнятті політичних рішень і 
реалізації їх у різних формах політичної дії; основні напрями та технології 
цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людини у різноманітних 
політичних кампаніях. 

4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним 
апаратом практично-прикладного дослідження політики, набуття студентами 
систематизованих знань про основні етапи формування та реалізації політичних 
кампаній, чинники, що впливають на їх ефективність. В результаті навчання 
студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й 
отримати навички самостійного аналізу й прогнозування конкретних політичних 
ситуацій. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
понятійно-категоріальний апарат 
практичної політології, методи та 
процедури прикладних досліджень 
політики  

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Екзамен 5 



1

1.2 
сутність та різновиди політичної 
символіки, конвенціональну природу 
політичних символів, чинники їхньої 
ефективності 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

екзамен  

5 

1

1.3 
теоретичні засади, принципи та 
складові прикладного політичного 
аналізу і прогнозування, методи та 
методики дослідження конкретних 
політичних ситуацій 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

контрольна 

робота, екзамен 

5 

1

1.4 

сутність, структуру та типологію 

політичних рішень, основні етапи, 

методи розробки та прийняття 

політичних рішень 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

контрольна 

робота, екзамен  

6 

1

1.5 
особливості маркетингово-
менеджментної діяльності в процесі 
організації і проведення політичних 
компаній, основні масовидні форми 
політичної участі, форми прямих дій 
в політиці 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

екзамен  

14 

1

1.6 
Поняття та складові маніпулювання 
в політиці, функції, методи і прийоми 
його здійснення, основні різновиди 
маніпулятивних дій в політиці, 
протидія політичному 
маніпулюванню  

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

контрольна 

робота, екзамен 

5 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
прикладних досліджень політики 
 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

екзамен 

5 

2

2.2 
застосовувати понятійно-
категоріальний апарат 
практичної політології в аналізі 
конкретних подій та ситуацій в 
сучасній політиці 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

екзамен 

5 

2

2.3 
здійснювати експертну мотивів, 
норм, ціннісних орієнтацій 
суб’єктів політичних ситуацій як в 
Україні, так і в зарубіжних країнах 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

15 

1

2.4 

формулювати рекомендації щодо 

організації та проведення 

різноманітних політичних компаній 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, текст 

рекомендацій 

15 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої політологічної 
літератури, в підготовці до 
семінарських занять та написанні 
самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

3 

3 презентувати результати Семінар, Усна 3 



3.2 проведених політологічних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів 

самостійна робота доповідь, 

дискусія, 

реферат 

2

3.3 
вести полеміку з питань реальних 
політичних подій та ситуацій на 
основі володіння понятійно-
категоріальним апаратом 
практичної політології 

Семінари Дискусія 3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
практично-прикладних 
досліджень політики, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

2 

4

4.2 
самостійно вирішувати 

комплексні завдання, пов’язані із 
верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 
практично-прикладних 
досліджень політики, та 
порівнювати їх із результатами 
проведених власних досліджень  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна 

доповідь, 

дискусія 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених практично-
прикладних досліджень та 
обстоювати власну наукову 
позицію 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

екзамен  

4 

  

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                                Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1

 1 

1

 2 

2

 1 

4

 1 

4

 2 

  +    

   +   

   +   

7. Структура курсу: у курсі передбачено 7 тем,в яких послідовно розглядаються 

основні етапи практичної політичної діяльності: аналітичне оцінювання політичної 

ситуації, прогнозування її розвитку, прийняття політичного рішення щодо ситуації, 

здійснення певних дій, реалізацію політичної компанії в умовах конкретної ситуації. 



 Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів з використанням інтерактивних 

методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом. 

8. Схема формування оцінки. 
  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.6); оцінювання практичної 
підготовки (результати навчання 2.1-2.4); оцінювання комунікації (результати 
навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності  (результати 
навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 100 балів, що розподіляються на 60 і 40 
балів відповідно між результатами  семестрового і підсумкового (на екзамені) 
оцінювання.  

8.1. Форми оцінювання знань студентів: 

        - семестрове оцінювання: 

        1. Усна доповідь (до 5 балів): Р.Н. 1.2,1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 
4.3 

        2. Доповнення (до 3 балів) 

             3. Реферат (до 5 балів): Р.Н. 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 

        4. Контрольна робота (до 10 балів): Р.Н.1.3, 1.4, 1.6 

      Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування 
відповідної кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних 
ситуацій. 

- підсумкове оцінювання: екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій 
формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. Що 
в загальному підсумку дає 40 білів. При простому розрахунку отримуємо:  

 

 семестрова кількість 

балів 

екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 
балів. Для допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи. 
Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 
позитивної оцінки за курс. 

8.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за чотирибальною 
національною шкалою з переведенням у бали за стобальною шкалою: “відмінно” – 
40 балів; “добре” – 30 балів; “задовільно” – 20 балів; “незадовільно” – 0 балів. 
Критерії оцінювання: 

“відмінно”– студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

           “добре” - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 



несуттєві неточності; 

       “задовільно” – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не 

демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у 

відповіді є суттєві неточності; 

       “незадовільно” – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, 

фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст 

поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

Остаточна оцінка є сумою балів, отриманих за результатами семестрового 
оцінювання і безпосередньо на екзамені. 

8.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail   0-59  

  

9. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських 
занять 

 

№ 
п/п 

Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна

робота 

 

1 
Тема 1.  Методологічні питання практичної 
політології 

2 2 8 

2 Тема 2. Політична символіка 4 4 10 
3 Тема 3.  Політичний аналіз 4 4 10 

4 Тема 4. Політичне прогнозування 4 4 10 

5 Тема 5.  Політичне рішення 4 2 10 
6 Тема 6.  Політика як практична дія 4 4 10 
7 Тема 7.  Маніпулятивний характер політики 4 4 10 
 Контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 26 26 68 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій  -  26 год. 
Семінари – 26 год. 
Самостійна робота – 68 год. 

 

Рекомендована література: 

Основна: 

Абизов В.О., Кремінь В.Г. Політичні рішення: механізм прийняття. – К., 1995. 

Бебік В.М. Основи теоретичної і практичної політології. – К., 1994. 

Головатий М.Ф. Політичний менеджмент. – К., 2005. 

Дегтярев А.А. Принятие политичесих решений. – М., 2004. 



Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К., 2002. 

Ляпина Т.В. Политическая реклама. – К., 2000. 

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследований. – М., 1997. 

Общая и прикладная политология. Под ред. В.И.Жукова, Б.И.Краснова. М., 1997. 
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