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Форма проведення:
Письмова. Екзаменаційний білет
включають теоретичні питання.

складається

з

завдань,

які

Тривалість проведення:
2 академічні години для письмової відповіді.

Максимальна кількість балів:
40 балів. З них: За відповіді на теоретичні питання – 40 балів.

Критерії оцінювання:
За відповідь на теоретичні питання:
40 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Повний виклад фактів, ідей, результатів
відповіді в логічній послідовності. Якісний аналіз сучас¬ного стану
дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку
даного пи¬тання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість
власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення
перспектив дослідження;
30 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел
щодо поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей,

результатів
відповіді.
Частковий
аналіз
сучас¬ного
стану
дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку
даного пи¬тання. Доказовість висновків, обґрунтованість власної
позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення
перспектив дослідження;
20 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів
відповіді в логічній послідовності. Спроби аналізу сучас¬ного стану
дослідження проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба
обґрунтування власної позиції, визначення перспектив дослідження;
10 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел
щодо поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді
без
логічної
послідовності.
Наявність
висновків,
спроба
обґрунтування власної позиції;
0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей,
результатів відповіді без логічної послідовності. Відсутність аналізу
сучас¬ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку даного пи¬тання. Відсутність висновків,
обґрунтованості власної позиції, пропозицій щодо розв’язання
проблеми, визначення перспектив дослідження.

Перелік допоміжних матеріалів:
Немає

Орієнтовний перелік питань:
1. Історія сучасного світу як предмет наукового аналізу.
2. Поняття соціальної історії. Позитивістський підхід до вивчення
історичних подій.
3. Історія політична і соціальна.
4. Принципи класифікації цивілізаційних хвиль, за О. Тоффлером.
5. Визначальні риси індустріальної цивілізації.
6. Реформація та її вплив на соціальне і культурне життя
європейців.

7. Зміни в суспільстві Франції під час Буржуазної революції.
8. Особливості формування суспільства США в XIX ст.
9. Розквіт Британської імперії. Вікторіанська доба.
10.
Світова колоніальна система та міжнародні відносини у ІІ
пол. ХІХ ст.
11.
Перша світова війна (1914-1918) та її вплив на соціальне
життя європейців.
12.

Динаміка розвитку культури індустріального суспільства.

13.
Підсилення тоталітарних тенденцій – закономірність
соціально-політичного розвитку європейських країн у 30-ті роки
ХХ ст.
14.
Загострення суперечностей у міждержавних відносинах
напередодні Другої світової війни.
15.
Агресивна політика Германського Рейху і стратегія його
стримування західними демократіями. Аншлюс Австрії.
«Мюнхенський зговір».
16.

Друга Світова війна. Перебіг основних подій, цілі сторін.

17.

Підсумки, втрати та уроки Другої світової війни.

18.
Хвилеподібний характер глобального політичного
розвитку.
19.
Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному
світі.
20.

Модернізація державно-політичних систем країн Заходу.

21.
Соціально-політичні та ідеологічні причини глибокої ідейної
кризи кінця XX cт.
22.

Науково-технічні революції XX ст.

23.

Досягнення науки і техніки у повоєнну добу.

24.
Значення людського капіталу. Підходи до модернізації
освіти у XXI cт.: американський і європейський варіанти.
25.

Виникнення дихотомії «Захід – Схід».

26.
Фундаментальні загальноцивілізаційні характеристики
східних культурно-історичних спільностей.
27.

Мусульманський Схід: прагнення величі.

28.

Історично відомі види соціальних перетворень.

29.

«Масове суспільство» – породження XX cт.

30.
Європейська і американська моделі сучасного
постіндустріалізму.
31.

Покоління «X-Plorer Generation»

32.
Народження терміна і розробка концепції нового
суспільства.
33.
Тенденція «замикання» постіндустріальних країн на
міжнародній арені.
34.
ТНК – рушійна сила процесу транснаціоналізації світової
економіки.
35.

Криза ідентичності, вплив глобалізації на людину.

36.
Антиглобалізм і релігійний фундаменталізм – варіанти
протидії провідній тенденції світових трансформацій.
37.
Соціальна сфера як найважливіший елемент
життєдіяльності держави.
38.

Проблема ідентичності України на цивілізаційному рівні.

39.

Конфлікт на Сході України. Україна в точці біфуркації.

40.

Ключові тенденції розвиту країн Європи у 2010-х.

41.

Характеристика розвитку Азіатських країн на початку ХХІ

ст.
42.

Культурні й матеріальні надбання країн ЄС.
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