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Форма проведення: 
Екзамен  проводиться  в  ЕНК  у  формі  тестування.  Тести  розміщені  в
рубриці  «Підсумковий  контроль»  ЕНК  «Політична  регіоналістика».
Можливість  відповіді  активізується  під  час  проведення  іспиту  –  за
розкладом.  Тест  складається  із  40  питань.  Під  час  складання  іспиту
студент  має  вийти  на  відео  зв’язок  на  платформі  Google  Meet  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. Людина та середовище її існування.
2. Людина  та  природа  –  основні  етапи  й  характерні  особливості

взаємодії.
3. Людина, індивід, особа, особистість – подібне та відмінне.
4. Сутність  суспільства  як  соціального феномену.  Соціальне буття

людини.
5. Загальна характеристика структури суспільства. 
6. Соціальні  інститути,  соціальні  норми  та  взаємодія  –  загальна

характеристика.
7. Основні сфери суспільного життя.
8. Загальна характеристика основних типологій суспільства.
9. Концепції походження суспільства.
10. Соціальний прогрес та модернізація – основні підходи та шляхи

розвитку.
11. Характерні особливості сучасного розвинутого суспільства. 



12. Інформаційні революції та їх вплив на розвиток суспільства.
13. Суспільство  як  соціальна  система  –  основні  характеристики  та

підходи.
14. Системно-органістичне  та  системно-механістичне  уявлення  про

суспільство.
15. Поняття соціальної структури суспільства. 
16. Типологія елементів соціальної структури.
17. Інституалізація. Основні типології соціальних інститутів.
18. Соціальні ролі та статуси.
19. Соціальна мобільність.
20. Функції соціальних інститутів. 
21. Еволюція уявлень про культуру.
22. Співвідношення культури та природи – ґенеза уявлень. 
23. Модернізм та постмодернізм в культурі – основні характеристики.
24. Структурні елементи та форми культури.
25. Культура масова та елітарна.
26. Субкультура – причини виникнення та характерні особливості.
27. Контркультура – причини виникнення та характерні особливості.
28. Ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини.
29. Культура та цивілізація 
30. Цивілізація – соціальна форма буття культури.
31. Цивілізація – загальна характеристика основних типів.
32. Основні концепції етногенезу.
33. Ідентичність та її значення для розвитку спільноти.
34. Нація – підходи до розуміння, характеристика, значення. 
35. Українська нація – особливості формування та сучасний стан.
36. Нація та національна держава – сутність та характерні ознаки.
37. Національна держава сучасної доби – загальна характеристика.
38. Етносоціальні процеси.
39. Етнонаціональні спільноти – метаетнічні, етнічні та субетнічні. 
40. Основні види етнаніціональних відносин.
41. Націоналізм  –  загальна  характеристика,  причини  розвитку,

значення.
42. Основні типи націоналізму.
43. Сучасні  етнонаціональні  процеси  в  Україні  та  захист  прав

національностей.
44. Кроскультурна комунікація – основні форми в сучасному світі.
45. Кроскультурна  комунікація  –  основні  критерії  та  підходи  до

розуміння.
46. Світ в умовах інформаційної революції.
47. Інформаційне суспільство та його характерні особливості.
48. Загальна характеристика феномену глобалізації.
49. Глобалізація та культура.



50. Цивілізаційний процес сучасності – базові мегатенденції.
51. Глобалізація та національна культура – форми взаємодії.
52. Глобальні аспекти сучасного способу життя.
53. Суспільство споживання –  причини виникнення,  особливості  та

наслідки існування.
54. Макдональдизація як модель культурної гомогенізації.
55. Вестернізація мас-культури та Україна.
56. Політика як суспільне явище. Сутність політики.
57. Особистість як суб’єкт та об’єкт політики.
58. Влада. Легітимність влади.
59. Влада. Ресурси влади.
60. Основні тенденції  розвитку політики – становлення та розвиток

демократії. 
61. Держава – основний інститут політичної системи суспільства.
62. Держава – основні фактори становлення.
63. Держава – основні етапи розвитку державності.
64. Українське  державотворення  –  основні  етапи  та  особливості

становлення.
65. Форма  держави  –  загальна  характеристика  типів  політичного

режиму.
66. Форма  держави  –  загальна  характеристика  форм  державного

правління.
67. Форма  держави  –  загальна  характеристика  форм  державного

устрою. 
68. Громадянське суспільство – загальна характеристика.
69. Громадянське  суспільство  –  причини  виникнення  та  умови

розвитку.
70. Громадянське суспільство – основні ознаки та структура.
71. Правова держава – загальна характеристика.
72. Правова держава – основні моделі розвитку.
73. Сутність та основні поняття геополітики. 
74. Зовнішня політика держав – загальна характеристика.
75. Основні види, принципи та рівні міжнародних відносин.
76. Формування світового політичного простору та Україна.
77. Загальна характеристика геополітичних доктрин Росії.
78. Загальна характеристика геополітичних доктрин України.

Екзаменатор  д.політ.н.,  доцент.  Л.В.Панасюк

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


