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Форма проведення: 

Письмова. Тестові питання,  наявні в діяльності «Підсумковий контроль» ЕНК (5 курс) 

«Пропедевтика експертної роботи»  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26956 

 

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за розкладом. Кожен 

білет складається з двох блоків: перший включає 1 теоретичне питання, а другий - 1 

практичне завдання. Студент має 2 спроби відповіді, зараховується кращий варіант. 

Під час складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на платформі 

HangoutsMeet із включеною камерою та мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

відсутній 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 
Значення оцінки 

А 
37-40  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 
31-36  

балів 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 
26-30  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 
21-25 

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 



подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 
16-20 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 
10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 
0-9  

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Перелік іспитових питань: 

1. Поняття «політичний аналіз».  

2. Проблемно-політична ситуація як об’єкт політичного аналізу.  

3. Функції та принципи політичної аналітики.  

4. Проблеми достовірності політичного знання.   

5. «Дані», «інформація», «факти», «інтерпретація»: розрізнення понять.  

6. Первинна та вторинна (похідна) інформація.  

7. Профільна та фонова інформація: проблема відокремлення.  

8. Джерела інформації. 

9. Етапи інформаційно-аналітичної роботи.  

10. Поняття «база даних».  

11. Статистичний підхід як основа методів Data Mining («розкопка даних»).  

12. Кластер-аналіз: основні сфери застосування.  

13. Поняття «документ».  

14. Традиційний метод аналізу документів.  

15. Контент-аналіз.  

16. Івент-аналіз як метод вивчення політичної реальності: історія становлення, 

сутність.  

17. Суб’єктно-орієнтовані бази даних івент-аналізу  

18. Проблемно-орієнтовані бази даних івент-аналізу  

19. Особливості SWOT-аналізу.   

20. Політична ситуація: поняття, структура.  

21. Основні підходи до визначення поняття «ризик». 

22. Поняття «політичний ризик».  

23. Методи дослідження ризиків.  

24. Внутрішньодержавний ризик: макроризик та мікроризик.  

25. Основні принципи складання аналітичних документів.  

26. Аналітична записка: структурні складові.  

27. Аналітичний звіт: структурні складові.  

28. Способи презентації результатів експертної діяльності.  

29. Поняття «модель» та «моделювання».  

30. Сутність політичного моделювання.  

31. Алгоритм моделювання політичних процесів за Ф.А.Шродтом.  

32. Основні типи моделей.  

33. Місце та роль політичної експертизи у політичному процесі. 



34. Місце та роль політичної експертизи у державному управлінні. 

35. Аналіз ситуації: поняття та класифікація ситуацій  

36. Якісні методи експертного аналізу: загальна характеристика  

37. Мета і завдання експертного аналізу  

38. Методи збору інформації    

39. Сутність методу «Делфі»  

40. Сутність системного аналізу: основні характеристики системності. 

 

 

Приклад оформлення тестового завдання: 

Найбільш значущою формою існування кіберкультурної реальності виступають: 

а) охопленість державної території мережею TV;  

б) рівень розвитку телефонії в окремо взятій країні;  

в) комунікативні мережі;  

г) наявність високого відсотку індивідуальних гаджетів на тисячу осіб населення 

країни. 

 

 

Завідувач кафедри   д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова 

 

Екзаменатор д.політ.н., доцент Л.В.Панасюк 

 

Протокол засідання кафедри політології та соціології 
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