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Орієнтовний перелік питань 

1.     Становлення етнічних спільнот Африки. 

2.     Вплив колонізації на формування етнічної історії народів Африки. 

3.     Ментальні особливостей народів Африки. 

4.     Культурні цінності в повсякденні африканців. 

5.     Расова характеристика африканського континенту. 

6.     Лінгвістична специфіка Африки. 



7.     Релігійна карта Африки. 

8.     Роль традицій та етнічних вірувань у житті африканців. 

9.     Суть африканського націоналізму. 

10. Культурні особливості Арабської Африки. 

11. Культура народів Північно-Східної Африки. 

12. Культура народів Західної Тропічної Африки. 

13. Центральна, Східна та Південна Африка та їх культурна специфіка. 

14. Державна політика в культурній сфері (на прикладі однієї чи кількох 

країн). 

15. Особливості розвитку науки в країнах Африки (на прикладі однієї чи 

кількох країн). 

16. Особливості розвитку освіти в країнах Африки (на прикладі однієї чи 

кількох країн). 

17. Особливості розвитку образотворчого мистецтвав країнах Африки (на 

прикладі однієї чи кількох країн). 

18. Особливості розвитку  архітектури в країнах Африки (на прикладі однієї 

чи кількох країн). 

19. Особливості розвитку  літератури в країнах Африки (на прикладі однієї чи 

кількох країн). 

20. Особливості розвитку  кіномистецтва в країнах Африки (на прикладі однієї 

чи кількох країн). 

21. Соціально-економічний і політичний розвиток країн Північної Європи 

після Другої світової війни для країн Північної Європи. 

22. Особливості скандинавської регіональної моделі соціально-економічного 

розвитку в епоху «держави добробуту». Вирівнювання динаміки розвитку 

країн Північної Європи. «Шведська модель»: специфіка податкової системи, 

основні системи соціального забезпечення, особливості системи трудових 

відносин. 
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23. Великі географічні відкриття. Формування 

Латиноамериканського регіону. 

24. Соціально-економічний розвиток країн Латинської Америки на зламі ХХ– 

ХХІ століть. 

25. Моделі та сценарії подальшої інкорпорації індіанців в європейські 

суспільства Латинської Америки. 

26. Етнічний склад населення Латинської Америки на етапі Середньовіччя та 

Нового часу. 

27. Сучасна етнічна карта країн Латинської Америки. 

28. Латиноамериканський регіон в контексті сучасних моделей 

міжнаціонального порозуміння. 

29. Взаємозв’язок національних культур регіону. 

30. Конфесійна карта Латиноамериканського континенту. 

31. Латиноамериканська модель співіснування конфесій. 

32. Експертний аналіз ролі церкви в сучасних суспільних процесах 

країн регіону. 

33. Світогляд латиноамериканських індіанців 

34. Індіанські культурні традиції в Латинській Америці. 

35. Віросповідна система індіанських народів. 

36. Інкорпорація індіанців в європейські суспільства Латинської Америки. 

37. Світоглядні орієнтири афроамериканців. 

38. Культурні традиції афроамериканців Латинської Америки. 

39. Особливості віросповідної культури афроамериканців. 

40. Синкретизм християнства з місцевими віруваннями в 

Латиноамериканському регіоні. 
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41. Карнавалізованість мистецтва та архітектури Латинської Америки. 

42. Аналіз феномену латиноамериканського художнього стилю. 

43. Країни Скандинавії в 1980-ті – початку 2000-х рр.: регіональні особливості 

переходу до постіндустріальних форм економічного розвитку. 

44. Зовнішня політика країн Північної Європи в другій половині ХХ ст. 

Специфіка розвитку інтеграційних процесів у Північній Європі. 

45. Основні тенденції в розвитку культури Скандинавії в ХХ ст.: загальні 

характеристики й національна специфіка. Музичні традиції країн Північної 

Європи. Розвиток кіномистецтва. 

46. Розвиток освіти Скандинавії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

47. Повсякденне життя в країнах Скандинавії другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст.: побут, дозвілля, розваги, форми спілкування. 

48. Будинок як осередок індивідуального простору людини. «Скандинавський 

стиль» у дизайні й архітектурі. 

49. Досягнення гендерного рівноправ’я в країнах Скандинавії. 

50. «Шведський соціалізм». Соціальні стандарти і рівень життя. 
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