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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

 
курс - 3 (третій),  

семестр – 5 (п’ятий) 

спеціальність – 052 «Політологія» 

форма проведення – електронна / дистанційна 

максимальна кількість балів – 40 балів 

 
Форма проведення: 

Письмова. Тестові та практичні завдання розміщені у системі ЕНК. Можливість відповіді 

активізується під час проведення іспиту – за розкладом. Кожен білет складається з двох 

блоків: перший включає 10 тестових завдань, а другий - 1 практичне завдання. 10 тестових 

питань з 5 варіантами відповідей, 1 з них є правильною. Правильний варіант відповіді 

оцінюється у 2 бали. Студент має 2 спроби відповіді, зараховується кращий варіант. Під час 

складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із 

включеною камерою та мікрофоном. 

 

 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за відповіді на тестові завдання –  max 20 балів, виконання практичного 

завдання – max 20 балів. 

 

 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за відповідь на 

теоретичне питання та 

практичне завдання 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 21-25  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 



Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: відсутній. 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Зміст та функції практичної політології.  

2. Структурні компоненти комплексу практичної політичної науки. 

3. Основні етапи політичного дослідження. 

4. Види політичного дослідження. 

5. Мета і зміст політичного аналізу.  

6. Рівні політичного аналізу. 

7. Типи політичних прогнозів.  

8. Прогнозування у сфері політичних конфліктів. 

9. Прогнозування при підготовці політичного рішення. 

10. Сутність політичної ситуації.  

11. Регуляція масової політичної поведінки.  

12. Політична кампанія та її планування. 

13. Поняття «імідж», його природа та властивості.  

14. Основні підходи до визначення терміну «імідж».  

15. Функції політичного іміджу.  

16. Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії.  

17. Основні риси політичного іміджу.  

18. Типологія політичних іміджів.  

19. Формування стратегії політичного іміджу.  

20. Теорія «ідеального кандидата».  

21. Структура, методи та принципи розробки первинного іміджу.  

22. Створення та аналіз політичного портрету.  

23. Технології створення іміджу політичного лідера. 

24. Особливості іміджу політичної організації.  

25. Структурні моделі іміджу політичної організації.  

26. Зовнішня атрибутика іміджу організації.  

27. Типи відносин між членами організацій 

28. Особливості формування іміджу політичної партії.  

29. Політичний імідж держави.  

30.  Сутність та зміст SWOT-аналізу.  

31. Сфери застосування. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління. 

32. Становлення інституту політичного консалтингу.  

33. Напрями політичного консалтингу. 

34. Підготовча та початкова стадії політичного консалтингу. 

35. Задачі політичного консалтингу в процесі розробки державної  політики.  

36. Проблеми ефективної взаємодії політика та політичного консультанта. 

37. Принципи ефективного політичного консалтингу.  

38. Класифікація політичних конфліктів.  



39. Фази протікання та алгоритм розв’язання конфлікту.  

40. Організація та проведення політичної кампанії.  

41. Формування команди виборчої кампанії.  

42. Розробка стратегії виборчої кампанії.  

43. Організація і проведення передвиборчої агітації.  

44. Структура виборчої кампанії 

45. Етапи проникнення інтернет-технологій в політику. 

46. Моделі політичної участі в мережі Інтернет: 

47. Технологічні та соціально-політичні ресурси електронного врядування в Україні.  

48. Особливості політичних блогів, їхні соціальні та політичні функції. 

49. Перфоманс як новітня форма політичної участі.  

50. Маніпулятивний аспект використання Інтернету.  

51. Чинники ефективності політичних маніпуляцій. 

 

Приклад тестового завдання: 

Маркетингове дослідження здійснюється з метою:  

              а) збирання попередньої інформації для ухвалення рішення;  

              б) одержання інформаціїі для висування гіпотез;  

              в) одержання інформаціїі для визначення проблеми;  

              г) усі відповіді правильні;           д) відповідь б), або в). 

 

 

Приклад практичного завдання: 

Навести приклад виборчої стратегії, яка використовувалася однією з політичних сил під час 

будь-якої з парламентських виборчих кампаній, котрі проводилися за період незалежності 

України. Проаналізувати її та дати оцінку реалізації виборчої стратегії. На основі 

проведеного аналізу вичленити існуючу або сформулювати потенційну проблемну 

політичну ситуацію. Здійснити її ситуаційний аналіз. Аналіз виборчої стратегії та 

ситуаційний аналіз повинні бути унікальними. 

 

 

Екзаменатори Бульбенюк С. С.                   _______________________ 

 Пояркова Т. К.                      _______________________ 

                                  (прізвище, ініціали)                                        (підпис) 

 

 

Завідувач кафедри     Пояркова Т. К.                          ___________________    

                                            (прізвище, ініціали)                                         (підпис) 

 

Протокол засідання кафедри політології  

№_5_від    « 15 » грудня  2021 р. 

 


