
Виборчі технології та сучасні інформаційні технології 

Анотація. дисципліна «Виборчі технології та сучасні інформаційні технології» належить 

до переліку дисциплін вибіркового блоку та викладається у VIІІ семестрі освітнього рівня 

бакалавр. Навчальна дисципліна дозволяє студентам оволодіти сучасними знаннями й 

навиками аналізу електоральних явищ, організації і планування виборчої кампанії, які 

необхідні для роботи політолога як в якості політ-технолога під час виборів, так і в системі 

наукових закладів, аналітичних структурах в якості політ-аналітика та органах державної 

влади, політичних і громадських організаціях, в якості політ-менеджера; знайомить 

студентів з організацією консультування з використанням інформаційних технологій, 

сутністю, класифікацію та вимогами до електронних освітніх ресурсів, сутністю 

дистанційного навчання та особливостями роботи з платформами дистанційного навчання 

в умовах закладу освіти. 

Кількість кредитів: 4 

Мета навчальної дисципліни: розширення та закріплення знань студентів про основні 

інститути політичного представництва та виборчий процес, отримання практичних навичок 

організації та проведення виборчої кампанії, формування у майбутніх фахівців сучасного 

рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на 

сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для 

вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. 

Попередні вимоги: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та 

категорії політичної комунікації, теорію політичних систем, загальну теорія політики, 

політичні технології, PR, міжнародні відносини та ін. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; 

застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; 

виявляти сучасні тенденції трансформації інформаційної сфери, прогнозувати перспективи 

їх розвитку з урахуванням особливостей використання комунікативних технологій. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 
 
Основні теми курсу:  
✓ Електоральний менеджмент: функції та специфіка 
✓ Сутність і класифікація виборчих кампаній 
✓ Виборчі технології 
✓ Планування виборчої кампанії 
✓ Аналіз виборчого округу 
✓ Рекламно-пропагандистська кампанія 
✓ Виборчий штаб кандидата 
✓ Голосування та підведення підсумків виборів 
✓ Загальні відомості про інформацію, інформаційні технології 
✓ Загальна характеристика інформаційних технологій. Класифікація ІТ за видами 
✓ опрацьовуваної інформації 
✓ Мережні інформаційні технології.  
✓ Технологія використання інформаційних ресурсів 
✓ глобальної комп’ютерної мережі 

 



Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Політологія» в обсязі 120 годин, 

у тому числі 40 години лекційних занять, 80 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: к.п.н., доцент кафедри політичних наук Гончарук Валерій Петрович 

Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/401  
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