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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового фахового екзамену – з’ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок осіб, що одержали ступінь бакалавра, здобутого
за іншою спеціальністю та виявили бажання навчатися за програмою
магістра зі спеціальності 052 «Політологія» на предмет визначення здатності
вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.
Програма додаткового фахового екзамену охоплює дисципліни:
1. Методологія політичних досліджень.
2. Практична політологія.
3. Паблік рилейшнз.
4. Логіка політичного аналізу.
Під час підготовки до вступного випробування рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення додаткових фахових екзаменів на навчання за
програмою магістра осіб, що одержали ступінь бакалавра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю,
екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування
програмного матеріалу.
Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді.
Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи
своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
Розділ 1. «МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
1. Еволюція методології політологічного дослідження.
2. Інституціональний підхід до аналізу політичних явищ.
3. Структурно-функціональний аналіз в політології.
4. Використання принципів синергетики при дослідженні політичних
явищ.
5. Системний метод та його особливості.
6. Порівняльний метод та його особливості.
Розділ 2. «ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ»
1. Зміст практичної політології.
2. Функції політичного іміджу.
3. Формування іміджу політичного лідера.
4. Особливості формування іміджу політичної партії.
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Розділ 3. «ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ»
1. Сутність та функції паблік рилейшнз у політиці.
2. Процес організації паблік рилейшнз: суб’єкти, об’єкти, основні
завдання.
3. Проблеми вивчення та формування громадської думки.
4. Імідж, його природа, сутність та структура.
5. Типи та різновиди іміджів (дзеркальний, поточний, бажаний,
корпоративний та ін.).
6. Організація кризового піару.
Розділ 4. «ЛОГІКА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ»
1. Особливості використання SWOT-аналізу при дослідженні
політичних явищ.
2. Політичне прогнозування.
3. Аналіз політичних криз та конфліктів.
4. «Фабрики думки» та їх роль у розвитку політичної науки.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору вступників, що мають диплом за
ступенем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за
іншою спеціальністю, при прийомі для здобуття ступеня магістра –
проводиться додатковий фаховий екзамен.
Додатковий фаховий екзамен має на меті визначити встановити
можливість випускників інших спеціальностей (за виключенням тих, хто має
кваліфікацію бакалавра або спеціаліста з політології) навчатися за
програмою спеціальності «Політологія».
В процесі екзамену комісія повинна оцінити:
1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи
частини явища в єдине ціле.
2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.
3. Обсяг знань з методології політичних досліджень, практичної
політології, паблік рилейшнз та логіки політичного аналізу.
Оцінка за результатами додаткового фахового екзамену виставляється
за 100-бальною шкалою.
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4.2. Крім додаткового фахового екзамену вступники на програму
магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язково складають
фаховий екзамен та екзамен з іноземної мови, які оцінюються за 100-бальною
шкалою (див. «Програма вступних випробувань на навчання за програмою
магістра» та «Програма вступних випробувань з іноземної мови на навчання
за програмою магістра»).
4.3. Враховується також середній бал додатку до диплома бакалавра
(див. «Програма вступних випробувань на навчання за програмою магістра»).
4.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки (див. «Програма вступних
випробувань на навчання за програмою магістра»).
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