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Київський університет імені Бориса Грінченка 
Кафедра політології  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Соціально-політична студії»:

Модуль: «Політична психологія»

Курс ІІІ 
Спеціальність 052 Політологія 

Форма проведення: 

Екзамен проводиться в ЕНК у формі тестування. Тести розміщені в рубриці
«Підсумковий  контроль»  ЕНК  «Політична  психологія».   Можливість
відповіді  активізується під час проведення іспиту – за  розкладом. Під час
складання іспиту студент має вийти на відео зв’язок на платформі Hangout
Meets із включеною камерою та мікрофоном.

Тривалість проведення: 
2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

Максимальна кількість балів: 
40 балів.

Перелік допоміжних матеріалів:
немає



Критерії оцінювання: 
Рейтингова

оцінка
Оцінка за

тестування
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

Орієнтовний перелік питань:

1. У чому полягає предмет політичної психології?
2. Назвіть  основні  підходи  до  визначення  природи  політичного

насилля?
3. Хто  вперше  впровадив  у  науковий  дискурс  поняття  інстинкту

смерті?
4. Які прагнення є складовими Танатосу?
5. Які форми агресії виділяв Е. Фромм?
6. Чи може блокування на шляху до задоволення потреб спричинити

агресію?
7. Що таке відносна депривація?
8. Хто є автором теорії структурного насилля?
9. У  якій  концепції  прагнення  до  влади  тлумачиться  як  результат

набутої залежності?
10.Хто  є  автором  концепції,  згідно  з  якою  прагнення  до  влади

тлумачиться як наслідок компенсації пригніченого лібідо?



11.Який  тип  особистості  формується  внаслідок  домінування
гедоністичної потреби?

12.Які форми колективного насилля визначав Й. Галтунг?
13.Хто був засновником школи психології народів?
14.Що за теорією В. Парето визначає здатність до владарювання?
15.Хто вперше запровадив поняття «політична культура»?
16.Що таке політична культура?
17.Що є структурними елементами політичної культури?
18.Як тлумачили політичну культуру Г. Алмонд і С. Верба?
19.Які типи політичної культури визначили Г. Алмонд і С. Верба?
20.Які типи політичної культури існують за Є. Вятром?
21.Якими є загальні стадії психологічного розвитку людини?
22.Чи кожна людина як біологічний вид є особистістю?
23.Що є внутрішньою детермінантою людської поведінки?
24.У чому полягає відмінність між темпераментом і характером?
25.Хто є автором концепції акцентуацій характеру?
26.Що таке політична соціалізація?
27.Якими є етапи політичної соціалізації?
28.Які теорії лідерства Ви знаєте?
29.Що таке соціальна ідентичність та ідентифікація особистості?
30.Як  підходи  до  визначення  сутності  і  механізмів  ідентифікації

існують?
31.Назвіть  основні  етапи  життєвого  циклу  людини  і  конфлікти

ідентичності, що їх супроводжують.
32.Що є складовими «Я-концепції»?
33.Назвіть основні типи соціальної ідентичності.
34.Назвіть види соціальних груп.
35.Якими є етапи становлення малих груп?
36.Що таке групова сумісність і групова згуртованість?
37.Що таке маса? Назвіть види масових стихійних груп.
38.Які є особливості масових стихійних груп?
39.Які є психологічні механізми впливу у масових групах?
40.Охарактеризуйте  типи  політичної  поведінки  і  форми  політичної

участі.

Екзаменатор д.політ.н. О.Б.Балацька

Завідувач кафедри д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова
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