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Програма складається з питань за базовими дисциплінами, які вивчалися протягом 

чотирьох років навчання, а також рекомендованої літератури. Програма атестаційного 

екзамену є нормативним документом для контроля знань випускників, які претендують на 

отримання диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».   

 

 

Соціальні комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю: вступ до 

спеціалізації 

 

Соціальні комунікації. Комунікативні сфери діяльності. Комунікація і вплив на 

громадську думку. Процес комунікації  та його елементи. Вплив на громадськість. 

Паблік рилейшнз, реклама, паблісіті, пропаґанда, прес-посередництво, громадська 

діяльність, маркетинг, мерчандайзинг.  

PR як соціальний феномен. Становлення PR в Україні. Становлення PR як сфери 

професійної діяльності. Зміст професійної діяльності PR-фахівця. Етика і соціальна 

відповідальність PR.  Закони, що регулюють PR-діяльність. PR в функціональній 

структурі організації. Громадськість в галузі PR: визначення, класифікація, закономірності 

функціонування. Аудиторія в галузі PR. Особливості сучасного рекламного процесу, 

функції реклами та її основні закони. Реклама в системі маркетингової діяльності. 

Класифікації реклами та перспективні напрямки рекламної діяльності. Основні рішення та 

базові питання у сфері реклами, сприйняття  реклами споживачем та її роль у суспільстві. 

Рекламна етика та правові основи рекламної діяльності. Види рекламної діяльності та 

засоби поширення реклами.  

 

 

 

 

Основи теорії  комунікації 

 

Поняття комунікації, її схема, елементи та функції. Комунікація як життєва потреба, як 

засіб забезпечення успішності спільної діяльності людей, як засіб презентації і само 

презентації, як засіб формування іміджу, репутації. Вплив сучасних комунікаційних 

технологій на життєдіяльність індивіда, групи, суспільства. Інтегральні комунікації.  

 

Комунікативна компетентність особистості. Закони та категорії теорії комунікації. 

Ключові категорії теорії комунікації. Функції та методи теорії комунікації. Процес 

розвитку засобів комунікації. Комунікативні революції. Г.М. Маклюен про "холодні" і 

"гарячі" засоби комунікації.  

 

Уявлення про комунікацію як про процес і структуру. Структурні моделі комунікації. 

Перші підходи до розуміння комунікацій. Сучасні теорії комунікації. Інтеракціоністський 



підхід до розуміння комунікацій. Технократична група теорій комунікацій. 

Інтеракціоністська група теорій комунікацій. Комунікативний простір. Сфери комунікації.  

Соціальна комунікація: поняття, характерні риси, функції. Тренди розвитку комунікацій: 

глобалізація комунікацій, віртуалізація комунікацій, візуалізація комунікацій, 

конвергенція комунікацій. 

 

Тренди розвитку сучасних соціальних комунікацій: глобалізація комунікацій, 

віртуалізація комунікацій, візуалізація комунікацій. Процес комунікації та його елементи. 

Одиниці аналізу комунікації. Основні поняття і терміни, використовувані для аналізу 

комунікативного процесу та його елементів. Кодування і декодування в комунікаційних 

процесах. Комунікатори і комуніканти як суб‘єкти комунікації. Професійний і соціальний 

аспекти діяльності професійних комунікантів. Типи комунікантів. Структурні моделі 

комунікації. Семіотичні моделі комунікації.  

 

Поняття «комунікативні бар‘єри». Множинність класифікацій комунікативних бар‘єрів. 

Ефективність комунікацій і стилі комунікацій. Цензура як специфічний бар‘єр 

комунікації, її види, методи, мімікрія, роль в сучасному комунікативному просторі. 

Технології подолання комунікативних бар‘єрів. 

 

Вербальні комунікації в комунікативному просторі. Семіотика, синтактика, семантика, 

прагматика та їх роль у дослідженні вербальних комунікацій. Вербальна комунікація: 

форми, стилі, контексти. Стратегії вербального впливу. Форми мовної комунікації.  

 

Невербальна комунікація, її сутність, компоненти. Види невербальної комунікації: 

кінетика, проксеміка, хронеміка, окулістика, такесика та сенсорика. Невербальні 

компоненти комунікації: погляд, дотики, жести. Способи взаємозв‘язку між вербальною і 

невербальною комунікацією. Сутність, характеристика і засоби паравербальної 

комунікації.  

 

Загальна характеристика кризових, політичних, релігійних комунікацій.  

Рівні комунікації. Загальна характеристика міжособистісних, групових, публічних, 

ділових, організаційних комунікацій.  

Публічна комунікація як різновид соціальної комунікації. масової комунікації: поняття, 

типологія. Масова комунікація: поняття, характеристики, види, формати, форми, функції.  

 

 

Теорія та практика реклами 

 

Рекламні комунікації та стимулювання збуту товару. Визначення рекламних 

комунікацій. Реклама і стратегічний маркетинг. VI етапів ефективності рекламної стратегії. 

Загальна характеристика специфіки рекламної діяльності, споживачів, 

споживчої аудиторії, засобі реклами та її основних цілей. Загальна характеристика та 

сутність рекламної компанії. Цілі, рекламна спіраль та планування.. Цільовий маркетинг. 

Визначенні потенційних покупців. Рекламне планування. Профіль покупця.  Оцінка 

споживчої аудиторії. Значимість використання дослідження споживачів в здійсненні 



ефективної рекламної діяльності. Схема заходів з вивчення споживачів. Подання про 

основні етапи дослідження. Заходи з вивчення споживачів: виклад цілей, план досліджень, 

збір даних, аналіз та інтерпретація.  

Класифікація груп споживачів. Сегментування ринку як один з етапів організації 

рекламної діяльності. Основні чинники поділу громадськості на цільові аудиторії.  

Загальна характеристика та сутність рекламного бюджету. Методики складання та оцінка 

ефективності.  

Проблема використання засобів масової інформації в рекламі. Оперування 

поняттями охоплення, зокрема, валового оцінного коефіцієнта, враження, індексу 

вибірковості, послідовності і розміру звернення при використанні носіїв. Роль аналізу 

доступного фактичного матеріалу про кон‘юнктура маркетингу і альтернативи, 

пропонованих різними поєднаннями засобів реклами у виборі засобів поширення реклами.  

      Функції візуальних елементів. Створення певного настрою як одна з найважливіших 

функцій візуальних елементів. Переваги зорових елементів. Недоліки зорових елементів. 

Розпізнавальні знаки. Поняття розпізнавальних знаків в рекламі. Важливість застосування 

розпізнавальних знаків. Назва фірм. Назва марок. Товарні знаки. Графіка і дизайн. Суть 

графіки та дизайну. Їх основні функції в рекламі. Якості, необхідні в дизайні реклами. 

Контраст і цілісність як найважливіші елементи дизайну. Основні характеристики товару. 

Сутність поняття «товар», його відмінні риси. Упаковка. Якість. Ціна. Товарна одиниця. 

Образ марки. Визначення переваг товару. Перевага товару. Способи визначення переваг 

товару. Роль переваг товару в позиціонуванні його на ринку. Конкуренція як спосіб 

взаємодії на ринку.  

Специфіка конкурентної діяльності. Види конкуренції. Визначення переваг та 

недоліків конкурентів як спосіб позиціонування товару на ринку. Визначення 

Потенційного обсягу збуту. Статистичний індекс потенційного обсягу збуту продукції. 

Роль оглядів Нільсона у визначенні потенційного обсягу збуту продукції. Додаткова 

інформація про оглядах Нільсона. 

Фактори, що впливають на відповідну реакцію споживача. Діяльність споживача. 

Основні психологічні риси споживчої поведінки, його селективний характер. Відповідна 

реакція споживача. Фактори, що обумовлюють відповідну реакцію споживача: зовнішні і 

внутрішні.  

Специфіка створення рекламного звернення. Якість ефективного рекламного 

звернення. Функція «творця реклами» при розробці рекламного звернення. Особливості 

роботи з текстом рекламного звернення. Вивчення сприйняття споживачами рекламних 

звернень. Види комунікацій в рекламному зверненні.  

Комунікація за допомогою заголовків. Комунікація за допомогою інформації. 

Комунікація за допомогою залучення аудиторії. Комунікація дією. Комунікація за рахунок 

щирості. Комунікація за допомогою форми і стилю. Види рекламного звернення.  

Ринкові суб'єкти регулювання рекламної діяльності. Конкуренція як природна 

сила, що діє на ринку. Консюмеризм - організована сила ринку. Система 

саморегулювання. Позаринкові суб'єкти регулювання рекламної діяльності. Світова 

практика державного регулювання рекламної діяльності. Особливості регулювання 

рекламної діяльності в Україні.  

 

 

 



Іміджологія 

 

Поява іміджології як самостійної галузі знань. Зв'язок іміджелогії з соціологією, 

соціальною психологією, паблік рілейшнз, теорією масових комунікацій. Підходи до 

визначення іміджології. Мета, об‘єкт та предмет іміджології. Основні напрямки розувитку 

іміджології. 

Співвідношення поняття «персональний імідж» з поняттями: «добре ім'я», «ділова 

репутація», «авторитет», «харизма». Конструювання персонального іміджу: роль 

свідомості і підсвідомості в сприйнятті імідж-формуючої інформації. Пряма і непряма 

імідж-формуюча інформація. Персональний імідж як характеристика особистості, яка 

констуюється свідомо і несвідомо. Диференціація персонального іміджу особистості. 

Вербальний і невербальний імідж особистості. Різновиди невербального іміджу: 

габітусний імідж, кінетичний імідж, предметний імідж, середовий імідж. 

Корпоративний імідж як об'єкт управління. Види корпоративного іміджу: 

внутрішній і зовнішній іміджі організації. Зміст «габітусного», «вербального», «ділового», 

«средового», «предметного» іміджу організації; відмінності від персонального іміджу. 

Позитивний корпоративний імідж («Goodwill») як неявний актив. «Топ-фактори» 

формування корпоративного іміджу: історія організації; рекламна популярність; 

особистість керівника / засновника; стиль управління; фірмовий стиль як засіб візуалізації 

корпоративного іміджу; оцінка якості (експертна і обивательське) товарів і послуг; 

дотримання професійної етики; фінансове становище організації; турбота про персонал; 

соціальна відповідальність перед суспільством.  

Етапи будування корпоративного іміджу: діагностика, планування / проектування, 

організація, контроль. Роль PR-служби в формуванні позитивного іміджу організації. 

Реклама як основний засіб формування іміджу організації. Нові можливості Інтернет-

простору для формування корпоративного іміджу. Імідж-ризики, їх співвідношення з 

кадровими ризиками, процесуальними ризиками і контингент-ризиками організації.  

Визначення товару і послуги як економічних понять. Особливість іміджевих 

характеристик товарів і послуг. Вибір товару / послуги як віддзеркалення стилю життя 

споживача. Функції іміджу товару / послуги. Фактори, що визначають імідж товару і 

послуги: країна-виробник; ім'я (репутація) фірми-виробника або постачальника послуг; 

замовник; продавець, організація торгівлі / обслуговування; цільова споживча група; 

упаковка, реклама, PR; ступінь присутності на ринку; мода; час і місце реалізації товару / 

послуги. Універсальна «формула» іміджу товару / послуги: сила впливу плюс 

привабливість і впізнаваність. Хронотоп іміджу і засоби його конструювання. Роль часу і 

місця в створенні іміджу. Час в історичному і календарному сенсі (пори року). 

Соціокультурний і географічне виміри простору. Сезонний і подієвий характер деяких 

товарів і послуг. Довгостроковий і короткостроковий імідж: стратегії і прийоми 

формування (гумор; експертну думку, засноване на досягненнях науки; звернення до 

почуттів споживачів). 

Суб'єкти іміджу території. Характеристики іміджу країни, регіону, міста, поселення 

сільського типу. Імідж як нематеріальний актив території, спосіб її позиціонування, засіб 

поліпшення інвестиційного клімату. Внутрішній і зовнішній імідж території. Основи 

формування конкурентних переваг території. Якість життя як індикатор регіональної 

конкурентоспроможності. Міжрегіональна інтеграція як умова самореалізації території. 

Кластерні ініціативи як стратегічний ресурс в умовах територіальної конкуренції. 



Поняття «регіональний бренд». Нові та старі бренди, їх значення і масштаб. Аналіз 

поняття: «культурний ландшафт». Зв'язок економіки і культури в розвитку територій та 

формування їх іміджу. Концепція «креативного міста». 

 

 

Комунікативні технології у соціальних медіа 

 

Поняття соціальних медіа та їх класифікація. Особливості застосування комунікативних 

технологій у соціальних медіа.  

Види та технології реклами для просування у соціальних медіа. Види та технології PR для 

просування у соціальних медіа. 

Поняття та особливості контекстної реклами, переваги та недоліки. Особливості 

застосування банерної реклами в соціальних медіа. Поняття нативної реклами та 

можливості використання у соціальних медіа.  

SMM: мета, завдання, методи та прийоми. Мобільний маркетинг. Поняття та особливості 

таргетованої реклами. Визначення та специфіка таргетингу у соціальних медіа. Види 

тарегтингу. Цільова аудиторія в соціальних мережах та інструменти її дослідження.  

Особливості побудови та просування бренду у соціальних медіа (е-брендинг). Сторітелінг 

та історія бренду: особливості застосування технології у соціальних медіа. 

KPI: особливості оцінки ефективності дій у соціальних медіа. Найпоширеніші KPI, які 

застосовуються у соціальних медіа. Зстосування індексу Фога та формули Флєша. 

Особливості оцінки ефективності пабліка. 

Контент-маркетинг: визначення та основні постулати. Поняття, характеристики, типи та 

види контенту. Контентна стратегія та контент-план. Ключові повідомлення як елемент 

контентної стратегії. Хмара тегів та їх роль у просуванні в соціальних медіа. Типи 

контенту та особливості їх застосування для просування у соціальних медіа. Вимоги до 

поста у соціальних медіа. Види візуалізації контенту у соціальних медіа. Інфографіка, 

основні принципи підготовки, напрямки використання у соціальних медіа. 

Функціональні можливості сторінки та співтовариства у соціальних мережах як 

інструменту PR та реклами. Функціональні можливості Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp тощо. Рекламні та PR-інструменти для просування офіційної сторінки, власного 

аккаунту та групи у Facebook. Інструменти просування бізнес-аккаунту в Instagram. 

Маніпулятивні технології у соціальних медіа: види та методи протидії. Хайп як 

маніпулятивна технологія. Алгоритм запуску хайпу у соціальних медіа. Алгоритм 

поведінки у разі потрапляння у ситуацію «флейму». Алгоритм дій для реакції на 

негативний коментар у соціальних медіа, який вимагає обов‘язкової відповіді. Основні 

постулати мережевого етикету. 

 

 

Основи журналістики 

 

Основні завдання теорії журналістики на рівні об'єкту, предмету, методів вивчення. 

Особливості журналістики та комунікативних дисциплі. Теорія журналістики як 

спеціальна комунікативна теорія. Масова інформація - фундаментальне поняття в 

структурі системи категорій теорії та практики сучасної журналістики. 

Теоретичні, соціально-політичні   та   історичні   передумови   становлення  



журналістики як соціального інституту. Сучасний стан журналістики як соціального 

інституту: особливості та характеристики. Криза у традиційному розумінні місця та ролі 

журналістики. Специфіка комунікативних можливостей журналістики як соціального 

інституту в умовах нових медіа. 

Функції журналістики, їх обгрунтування. Функціональний підхід до журналістської 

діяльності. Функціональна роль ЗМК в громадській системі та представлення про функції 

різних суб'єктів системи журналістської діяльності. Функціональні, дисфункціональні, 

нефункціональні, афункціональні результати. Функції журналістики як система, їх 

заємодоповнення в масово-інформаційному та комунікативному процесі.  

Множинність значень терміну «інформація» при його використанні у повсякденній 

журналістській діяльності. Якісна специфіка теоретичного змісту поняття «інформація». 

Інформація потенційна, прийнята і реальна. Масово-інформаційна природа журналістики. 

Три етапи масово-інформаційного процесу. Семантика, синтактика, прагматика 

журналістського наративу. Три критерії інформативності.  

Ефективність як міра результативності взаємодії з масовою аудиторією.  Результативність 

як міра функціонального досягнення цілі. Можливі варіанти дії ЗМК на споживача 

інформації.  Формула дієвої результативності. Ефективність журналістської діяльності – 

показник успішності діяльності по досягненню встановлених цілей. Взаємозалежність 

ефективності та дієвості в журналістиці. 

Новинна інформація:  онтологічний   та гносеологічний сенси. Багатовимірність дефініції 

«новини». Методологічний базис досліджень журналістських новин, новинної комунікацї. 

Новини як одночасний засіб комунікації та інформації. Потреба в новинах як стимул 

виникнення та розвитку сучасного комунікативного простору. Дослідження 

диверсифікація мультимедійного (конвергентного) контенту новин. 

Журналістика нових медіа: конвергенція, яка заснована на інтернет-комунікації, зміни 

параметрів  масової інформації як базової категорії інтернет-комунікації. Дискурс 

конвергентної журналістики в нових медіа. Створення, редагування та управління 

інтернет-контентом, виготовлення конвергентного дискурсу з урахуванням специфіки 

нового інформаційно-комунікативного середовища. Журналістика та блогосфера, 

громадські медіа, громадська журналістика.    

 

 

Медіапсихологія 

 

Поняття ―вплив‖, ―особистий вплив‖ і ―соціальний вплив‖. Поняття психологічного 

впливу. Понятійний апарат психологічного впливу: психотехніка, технологія, метод, 

прийом, засоби, алгоритм, стратегія, тактика, мішень впливу. Різні параметри впливу за 

Кабаченко Т.С: навмисний і ненавмисний; прямий і непрямий; безпосередній и 

опосередкований; явний і прихований; короткочасний і довгостроковий.   Основні 

механізми впливу (переконання, навіювання, зараження, наслідування). Значення та 

функції впливів.   Підходи до впливу: психосоціальний підхід, владний підхід, стратегії 

впливу за Г.А.Ковальовим (імперативна, маніпулятивна, розвивальна). Суб'єкт-суб'єктно і 

суб'єкт-об'єктно орієнтований вплив; підкорення, ідентифікація і інтерналізація. 

Універсальна модель прихованого впливу (збір інформації про адресата, виявлення 



мішеней впливу і приманок, атракція, спонукання адреса та до дії, виграш ініціатора 

впливу). 

Подолання нав‘язаних гендерних стереотипів щодо соматичних, психічних та 

поведінкових якостей, характерних для чоловіків і жінок. 

Ефективність впливів.   Класифікація методів впливу: вплив на суб'єктивні моделі 

дійсності, вплив на джерела активності, вплив на фактори-регулятори прояву активності, 

вплив на фонові стани. Модель прихованого впливу та її реалізація (трансактний аналіз, 

нейролінгвістичне програмування (НЛП), методи переконання).   Соціальні автоматизми 

за Р.Чалдіні (принцип ―взаємного обміну‖, принцип ―зобов'язання й послідовності‖, 

принцип ―соціального доказу‖, принцип ―прихильності‖, принцип ―авторитета‖, принцип 

―дефіциту‖). 

 Види переконання: аргументація тезис, аргумент, види аргументації (одностороння, 

двостороння, пряма, непряма), техніки аргументації (―метод позитивних відповідей 

Сократа‖, ―метод двосторонньої аргументації‖).   Види навіювання (пряме, 

опосередковане, навмисне, ненавмисне, самонавіювання, гіпнотичне).   Види зараження 

(довільне, мимовільне).   Види наслідування (конгруенція, інтерпорація, узгодження, 

супровід, референтність, логічне - нелогічне, внутрішнє - зовнішнє, всередині одного 

соціального прошарку - всередині кількох, наслідування-мода - наслідування-звичай, 

довільне - мимовільне). Гендерні аспекти здійснення впливів: пошут загальних 

особливостей.  

Поняття маніпуляції. Критерії, ознаки маніпуляції. Причини, передумови, корені 

маніпуляції. Мішені маніпуляторів свідомості знакові системи, почуття, мислення, 

відчуття, сприймання, пам'ять. Види маніпулятивного впливу: за Е. Шостромом 

(активний, пасивний, змагальний, байдужий, ―диктатор‖, ―слинтяй‖, ―калькулятор‖, 

―прилипала‖, ―задирака‖, ―хороший хлопець‖, ―суддя‖, ―захисник‖), за Сидоренко О.В. 

(гедоністична, прагматична, зустрічна), за Доценко Е.Л. (―перцептивні маріонетки‖, 

―конвенціональні роботи‖, ―живі знаряддя‖, ―скерований умовивід‖, ―експлуатація 

особистості адресата‖, ―духовне помикання‖) Складові маніпуляції. Маніпулятивна 

технологія. Механізми маніпулятивного впливу. Деструктивність маніпулятивного 

впливу. 

Вплив групи на особистість: конформізм, фасилітація, соціальні лінощі, групова 

поляризація, групування мислення, вплив меншості. Масові впливи у великих групах: 

деіндивідуалізація, масова комунікація. Управління й маніпуляція в юрбі. Слухи. Вожаки 

юрби та їх способи переконання.    

Психологічні особливості протистояння впливам. Залежності: попередження та 

подолання. Універсальний алгоритм захисту. Активний і пасивний захист. Специфічні та 

неспецифічні захисти від манипуляцій.  

 

 

 



Гендерні дослідження 

Соціально-історичні витоки фемінізму. Фемінізм як теорія, як дослідницька парадигма та 

як соціально-політичний рух. Хвилі фемінізму. Сучасний стан та перспективи розвитку 

фемінізму.  

Марксистські засади фемінізму. Соціалістичний фемінізм та його гендерні аспекти. 

Гендерна теорія як втілення марксистської методології трансформації суспільства. 

Марксизм та гендерний аналіз. Неомарксистські аспекти гендерної теорії.  

Феміністичні аспекти психоаналізу та психоаналітичні версії фемінізму. Психоаналітичне 

пояснення фемінізму як ідеї та руху. Феміністична критика психоаналізу.  

Маскулінність як особливий об‘єкт вивчення соціології гендеру. «Привілейованість» 

фемінності та утиск маскулінності у феміністичному аналізі. Відповідь гендерних теорій 

на феміністичну асиметрію. Маскулінність як об‘єкт ідеологічних атак у сучасному світі: 

нові напрями гендерного аналізу.  

Поняття соціального конструювання в гендерній сфері.  ендерний аспект соціальної 

структури і стратифікації. Гендерна нерівність: виникнення, фактори, версії, 

трансформації. Гендерний аспект стратифікації та соціальної мобільності. Соціологічний 

аналіз гендерних проявів структурної нерівності. Гендер як стратифікаційний ресурс або 

кастова стигма.  

Гендерні аспекти системи зайнятості. Вплив диверсифікації робочої сили на гендерну 

нерівність. ―Домашня робота‖ як елемент та інструмент гендерної асиметрії. Виправдання 

гендерної асиметрії у трудових відносинах. «Скляна стеля».  

Роль держави у відтворенні ґендерної нерівності та стереотипів Освітня система у 

конструюванні та трансляції ґендерних стереотипів (енциклопедії, букварики, підручники, 

зайнятість, ґендерна педагогіка). Соціологічне дослідження відтворення ґендерних 

відносин у сім‘ї (ґендерна соціалізація, сімейні ролі, їх відтворення; сімейне насильство)  

Масова комунікація та гендерні стереотипи. Конструювання гендерних стереотипів у ЗМІ. 

Трансляція та закріплення гендерних стереотипів у ЗМІ. Реклама як поле гендерної 

стереотипізації. Кіновиробництво як фактор динаміки гендерних відносин. Інтернет та 

гендерні відносини. Сучасний розвиток ґендерних досліджень у вимірі соціології: теорія 

та практика.  
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Гендерні медійні практики: Навчальний посібник із гендерної рівності та недескримінації 

для студентів вищих навчальних закладів / Колектив авторів. – Київ, 2014. – 206 с.  

Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. 12 Лекций по гендерной социологии: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 

768 с.  

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

      

  Теоретичне випробування спрямоване на виявлення навичок самостійного творчого 

мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Відповідаючи на питання з 

екзамену, студент повинен показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати 

думки, структурувати інформацію, точно і повно відтворювати факти, прізвища, назви 

праць теоретиків, конкретні концепції та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові 

зв‗язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки. 

      Максимальна кількість балів, яку можна отримати за результатами атестаційного 

екзамену – 200 балів. Мінімальна кількість балів для зарахування - 150.  

Кількість балів за відповідь на кожне питання розподіляється таким чином: 

 

Критерії оцінки  Питання  1 Питання  2   Питання 3 

Повнота, логічність і послідовність 

розкриття теми 

16 балів 16 балів 16 балів 

Самостійність відповіді та її 

відповідність темі  

14 балів 12 балів 
12 балів 

Знання теоретичного матеріалу, вміння 

його аналізувати, виділяти причинно-

наслідкові зв‘язки 

20 балів 20 балів 
20 балів 

Аргументованість висновків, вміння 

відрізняти головне від другорядного 

12 балів 12 балів 
12 балів 

Грамотність, охайність оформлення 

роботи 

6 балів 6 балів 
6 балів 

 

Усього 

68 балів 66 балів 
66 балів 

200 балів 

 


