
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ЗАТВЕРДЬ
ректор
ДНУлЛтЫ

УЗГОДЖЕНО
проректор ДН У ім. Олеся Гончара 
у?у  и ^ іщ вво-педагогічної роботи 

проф. С. О. Чернецький 
«/£>  ____ 2017_р.

кГІОЛЯКОВ

аи>Н\1 . «в**
ІІ066ІЛ

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Схвалено на засіданні Вченої ради факультету 
суспільних наук і міжнародних відносин 

19 січня 2017 року, протокол № 5

Голова Вченої ради ФСНМВ ^ ^ Г і_л іроф . О. С. Токовенко

Дніпро, .2017



Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 
«Політологія»

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тематика фахового випробування
Основна тематика охоплює ключові проблеми нормативних дисциплін 

за фахом: вступ до спеціальності, загальна теорія політики, історія 
зарубіжних політичних вчень.історія політичної науки, політична еліта і 
політичне лідерство, політична культура, політичні ідеології 

Форма проведення фахового випробування 
Вступний іспит проводиться у формі тестових завдань.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який:
- Глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, правильно, грамотно і 

логічно його застосовує при вирішенні відповідних тестових завдань;
- Показує обізнаність у процедурах (алгоритмах) розробці при 

вирішенні відповідних тестових завдань.
Оцінка «добре» виставляється студенту, який:

- Твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті застосовує 
його при вирішенні відповідних тестових завдань;

- Правильно застосовує теоретичні положення при вирішенні 
відповідних тестових завдань.
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який:

- Показує знання лише основного програмного матеріалу при 
вирішенні відповідних тестових завдань;

- Допускає неточності при вирішенні відповідних тестових завдань; 
Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який:

Показує незнання значної частини програмного матеріалу при 
вирішенні відповідних тестових завдань;

- Невпевнено, з великими труднощами може використовувати 
теоретичні знання при вирішенні відповідних тестових завдань.

Перелік дисциплін програми:
Вступ до спеціальності «Політологія»
Загальна теорія політики 

Політичні еліти і лідерство 
Історія зарубіжних політичних вчень 
Політична культура 
Політичні ідеології
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ до спеціальності

Політична сфера суспільства: ознаки, структура. Основні функції 
політичних інститутів в сучасному суспільстві. Основні інститути
політичної влади в сучасних індустріальних і постіндустріальних
суспільствах. Законодавча, виконавча й судова влади - співвідношення. 
Теорії бюрократії. Основні типи політико-територіального устрою сучасної 
держави. Сфери фахової діяльності політолога. Політолог-експерт.
Політолог-консультант. Політолог-аналітик. Держава в сучасній Україні: 
основні тенденції розвитку. Інститути державної влади в сучасній Україні.

Загальна теорія політики

Сутність політики: варіанти визначень. Економічні, соціологічні,
стратифікаційні, правові й етичні дефініції політики. Субстанціональні 
визначеная політики. Політика як сфера владних відносин. Розгляд політики 
в рамках системи «конфлікт - консенсус». Політика як процес. Взаємовплив і 
взаємообумовленість окремих сфер життя суспільства. Політика й економіка. 
Політика й культура. Політика й мораль. Рухливість меж політики.

Політична еліта і політичне лідерство

Класичні теорії еліт: концепції Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельса. 
Політичні еліти: поняття, функції. Сучасні теорії політичної еліти. Основні 
ознаки еліти. Політична еліта сучасної України: механізми формування, 
критерії, канали й механізми відбору, якість. Поняття політичного лідерства. 
Типи політичного лідерства за М. Вебером.

Історія зарубіжних політичних вчень.

Політичні ідеї античності. Платон про державу. Аристотелевський 
аналіз політики й форм правління. Політичні ідеї середньовіччя. Вивчення 
політики в Новий час. Політичні концепції Дж.Локка й Т.Гоббса. Французькі 
просвітителі про політика й політичний пристрій. Виникнення політології як 
окремої галузі людського знання. Предмет політології. «Політологія» і 
«політична наука»: співвідношення понять. Структура політичної науки: 
політична філософія, вчення про політичні інститути, теорія міжнародної 
політики, політична історія. Політологія як прикладна наука.
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Політична культура

Політична культура: поняття. Політична культура як елемент
(підсистема) культури. Політичні субкультури. Типи політичних культур: 
критерії класифікації. Роботи Г. Алмонда й С. Верби.

Політичні ідеології

Політичні ідеології: визначення, структура, функції. Сучасні
політичщ ідеології: критерії класифікації, характерні риси. Лібералізм, 
консерватизм, фашизм, нацизм, націоналізм, соціалізм, комунізм, екологізм, 
релігійний фундаменталізм. Політичні ідеології в сучасній Україні.

4



5

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Інструкція з розподілу тестових завдань фахового вступного 
випробування за спеціальністю 052 «Політологія»

Назва дисципліни Розподіл тестових завдань
1.Вступ до спеціальності. -  7 
тестових завдань.

3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання 
на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

2. Загальна теорія політики -  7. 3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання 
на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

3. Політична еліта і політичне 
лідерство -  7.

3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання 
на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

4. Історія зарубіжних політичних 
вчень -  7.

3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання 
на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

5. Політична культура -  7. 3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання
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на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

6. Політичні ідеології -  7.

/

3 них: завдання з вибором однієї 
правильної відповіді -  5; Завдання 
на встановлення відповідності 
(«логічні пари») -  1, Завдання на 
встановлення правильної 
послідовності -  1; Всього 7 
тестових завдань.

. . .  . .......... _ ....

Кількість завдань повинна надавати можливість отримати 
загальну оцінку в 100 балів відповідно до схеми оцінювання завдань.

1. Завдання з вибором однієї відповіді оцінюється в 2 бали; 0 балів, 
якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 
вказано більше однієї відповіді або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється 
в 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну 
пару») 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності пари, або 
відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 4 
бали: 1 бал за кожну правильно встановлену послідовність; 0 балів -  якщо не 
вказано жодної правильної послідовності, або відповіді на завдання не 
надано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється в 4 
бали: 0 балів -  якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Загальна кількість завдань -  40. Загальна максимальна кількість 
балів -  100.
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Загальна структура екзаменаційного білету:

Кількість тестових завдань кожного типу Всього
балів,
завдань

ЗО тестових завдань (1 тип) X 2бали=60 
балів

100 балів; 

40
тестових

завдань

5 тестових завдань (2 тип) X 4бали=20 
балів

5 тестових завдань (3 тип) X 4бали=20 
балів

і

і
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