
ВВ2.7 Психологія політичного PR 

Опис навчальної дисципліни__ВВ2.7_ 

                                                             Шифр 

Психологія політичного PR 

назва дисципліни 
 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  
05 Соціальні та поведінкові 

науки  

Кількість кредитів – 3 ЄКТС Методи навчання 
 

Лекції із застосуванням 

слайдів і відео. Практичні і 

семінарські  заняття. 

Спеціальність  
8.0505301Психологія 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

 
Освітньо-науковий рівень                      

магістр  

Лекції: 

16 - 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 
 

вибіркова 

14 - 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 
 

Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

 

  

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом І  

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр                  ІІ - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 годин 

- самостійна робота: 4 год. 

60 - Форма підсумкового 
контролю 
 

Залік (диференційований)    

   

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2 - Передумови навчання 
 Диплом про незакінчену 

вищу освіту 

 

    Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з основами аналізу 
політичного дискурсу. Студент має отримати знання й навички для аналізу медіа-образів 

політичних процесів за допомогою психосемантичних та психолінгвістичних методів.  

Програма навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні основи психолінгвістики та 

психосемантики у політиці. Методи психосемантики у політико-психологічних 
дослідженнях. Методи психолінгвістики у політико-психологічних дослідженнях.  
Бібліографія: Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М., Изд-во 

"Лабиринт" 1998. – 256 с. Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. 
– СПб., Изд-во Петербургское Востоковедение, 2002. – 288 с. Леонтьев А.А. Основы 

психолингвистики – 3-е издание. – М. : Изд-во «Смысл»; СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – 
287 с. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – 2-е изд., доп. – СПб. : Изд-во «Питер», 
2005. – 480 с. Серкин В. П. Методы психосемантики: Учебное пособие – Изд-во: «Аспект 

Пресс», 2004. – 207 с. 
Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди та відео з тематики політичного дискурсу.  
Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)  
Зауваження: Необхідні знання з політичної психології, диференційної психології, 

психології масової свідомості та ментальності, психології впливу та психології політичної 
пропаганди. 



Лектор:  Паньковець Віталій Леонідович, доцент, кандидат психологічних наук 
Інститут (факультет)  соціології, психології та соціальних комунікацій  
Адреса: 04111, м.Київ, вул. Саратівська, 20, телефон: 400-99-37, факс. 400-99-37 

 


