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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступного випробування – з’ясування рівня теоретичних знань та
практичних навичок осіб, які отримали диплом молодшого спеціаліста, здобутого
за іншою спеціальністю для визначення здатності вступників засвоювати
відповідні фахові навчальні програми.
Програма фахового вступного випробування охоплює коло питань,
згрупованих в дисципліну «Вступ до спеціальності».
Під час підготовки до фахового вступного випробування рекомендується
користуватися

літературою,

список

якої

наведено

наприкінці

комплексу

матеріалів.
Під час проведення вступного випробування на навчання за програмою
бакалавра осіб, що одержали диплом молодшого спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до
опанування програмного матеріалу.
Під час випробування вступник повинен дати максимально повні відповіді.
Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє
рішення письмово.
2. 3MICTOBHA ПРОГРАМА ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
1.Поняття та ознаки політики.
2. Еволюція політичної думки.
3. Політична партія як суб’єкт політики.
4. Громадські рухи і політика.
5. Політичні ідеології сучасності.
6. Основні парадигми політичної науки.
7. Політичні еліти та лідерство.
8. Політична криза як фактор розвитку суспільства.
9. Українська політична криза та перспективи її вирішення.
10. Міжнародні відносини і дипломатія.
11. Академічна політологія в Україні.
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12. Класифікація політичних систем.
13. Політичні вчення Античності.
14. Теорія політичної системи Д. Істона.
15. Особливості розвитку міжнародних відносин у ХХІ столітті.
16. Партійно-політична боротьба у США: Демократична та Республіканська партії.
17. Релігія як чинник політичного процесу.
18. Політичні партії у сучасній Україні.
19. Еволюція концепту демократії: від Античності до сучасності.
20. Етнічний фактор у політичних процесах.
21. Регіон як об’єкт політологічного дослідження.
22. Особливості регіональної інтеграції у Європі та за її межами.
23. Особливості застосування порівняльного методу у політологічних дослідженнях.
24. Особливості розвитку сучасної західної політичної науки.
25. Сучасна українська політологія та перспективи її розвитку.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття ступеня бакалавра
за скороченим терміном підготовки або на другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (с. 3) або іншою спеціальністю –
проводяться вступні випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін
відповідно до програм вступних випробувань.
Фахове вступне випробування має на меті визначити рейтинг вступника, за
яким визначається претендент на навчання на підставі виявлення відповідності
рівня їх теоретичних знань та практичної підготовки вимогам освітньої програми
зі спеціальності «Політологія» за ступенем «бакалавр».
В процесі співбесіди комісія повинна оцінити:
Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини
явища в єдине ціле.
Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.
Обсяг знань з теорії політики, історії політичної думки та міжнародних
відносин.
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Оцінка

виставляється

членами екзаменаційної комісії за відповіді на

поставлені запитання з переліку питань, що складає змістову частину програми.
Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.
3.2. Особи, які одержали диплом молодшого спеціаліста за іншою
спеціальністю та виявили бажання навчатися на бакалаврській програмі на
другому (третьому) курсі (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) зі
спеціальності

«Політологія» складають додаткове випробування (у формі

співбесіди).
Додаткове випробування має на меті визначити встановити можливість
випускників інших спеціальностей навчатися за зазначеними програмами.
Оцінка за результатами додаткового фахового випробування виставляється
за 100-бальною шкалою.
3.3. При підрахунку конкурсного балу для осіб, зазначених у п. 3.2
враховується середня оцінка, одержана за фахове вступне випробування та
додаткове вступне випробування.
3.4. Для конкурсного відбору при прийомі на навчання осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненої спеціальності
конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:
– балів фахового вступного випробування;
– середнього балу документа про освіту (додатка до диплому).
Результати вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
3.5. Для вступників, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, при зарахуванні на бакалаврську
програму конкурсний бал обчислюється як сума середньої оцінки за фахове
вступне випробування та додаткове вступне випробування й середнього балу
додатку до диплома молодшого спеціаліста, та вноситься до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
3.6. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому), якщо в ньому
не подано бальної оцінки вступника, розраховується за середньою арифметичною
до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.
Наприклад,
4,4 × 20 = 88 балів.
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3.7. 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.
За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно-орієнтованих
дисциплін

або

спеціальності,

наявність

опублікованих

праць

науково-

дослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових балів
незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів (олімпіад), в
яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій
напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі
розгляду наданих вступником оригіналів або завірених ксерокопій друкованих
видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі
сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки
змісту видання.
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