АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТИЧНА ІМІДЖОЛОГІЯ
Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

Напрям підготовки

052 «Політологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівця магістр
Мета курсу: з’ясувати основні складові сучасної іміджології;
засоби та інструментарій політичної іміджології; шляхи побудови,
контекстний вимір політичного іміджу; становлення іміджології в Україні
тощо. Формування професійно спрямованої системи знань, вмінь та навичок у
сукупності й утворюють основу професіоналізму сучасного фахівця.
Предметом пропонованого курсу «Політична іміджологія» є виявлення
умов, факторів, механізмів, закономірностей формування політичного іміджу
та засвоєння досвіду іміджмейкерської діяльності.
1.

Основні завдання дисципліни:
 висвітлити теоретико-методологічні засади іміджології;
 ознайомити з базовими поняттями дисципліни;
 місце іміджології в структурі сучасної системі знань;
 засоби та основні технології формування політичного іміджу;
 особливості формування іміджу політичної партії;
 суть персональної іміджології;
 становлення та розвиток іміджології в сучасній Україні;
 застосовування технології та інструментарію іміджології для
вирішення практичних завдань.
2.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні знати:
 проблеми сучасної політичної іміджології;
 складові політичного іміджу;
 основні функції іміджмейкерської діяльності;
 технології формування іміджу;
 засоби створення іміджу, стратегії та тактики формування іміджу
політичної партії;
 іміджеві характеристики політичних партій України.
уміти:
 пояснити роль іміджу у структурі сучасного світу;
 обґрунтовано диференціювати типи іміджів;
 пояснити принципи формування та управління іміджем;
 використовувати теоретичні знання для розуміння суті політичного
іміджу будь-якого суб’єкта політичної діяльності;
 розробляти іміджові стратегії.

Здобуті компетенції можна зреалізувати в роботі
політичних і
громадських організацій, державних органів влади, прес-центрів,
консультативних і рекламних центрів (політичний експерт, оглядач, теоретик,
консультант, іміджмейкер, політтехнолог, PR-технолог тощо).
3. Зміст навчальної дисципліни «Політична іміджологія»
Опис навчальної дисципліни
№
1
2
3

4

Структура навчальної дисципліни

К-ть
4
1
120
40
80

Кредит за ЕСSТ
Змістові модулі
Всього годин:
аудиторні
заудиторні
Види теоретичної і практичної підготовки:
лекції,
семінарські заняття,
самостійна робота

20
20
80

Структура залікового кредиту
Теми

Лекції

1.Іміджологія як наука і навчальна
дисципліна
2.Політична іміджелогія – система знань про
закони масової комунікації
3.Типи іміджів
4. Іміджмейкінг: сутність, основні принципи
4. Стратегії побудови іміджів
5.Технології
побудови
та
реалізації
політичного іміджу (політичної партії,
політичного лідера)
6.Роль мас-медіа у створенні політичного
іміджу
7. Символічні моделі героїки – специфічні
основи побудови іміджу політичних лідерів
держав світу
6. Психологічні війни у формуванні
політичного
іміджу.
Пропаганда,
контрпропаганда, контрслух
7. Імідж держави: засоби побудови,
вдосконалення, підтримки

2

Всього:

Семінари

2

2

4
4

2

6

2
4

2

2

Самостійна
робота

2

-

2

2

2

22

18

80

4. Форма підсумкового контролю – залік
5. Ігнатьєва Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
кафедри політології і соціології
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