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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво і виробництво 

 
Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які бажають 

продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» та отримати необхідні знання 
для подальшої творчої діяльності в галузі кіно-,телемистецтва. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти знаннями, 
уміннями та навичками зі спеціальності «Кіно-, мистецтво» з основних   профільних дисциплін 
(«Режисура телебачення», «Операторська майстерність», «Тележурналістика», «Теорія і практика 
монтажу», «Звукорежисура», «Сценарна майстерність» та ін.); виявляти обізнаність у галузі теорії та 
історії кіно-, телемистецтва, образотворчого мистецтва, театру і літератури, оперувати професійною 
термінологією. 

Під час іспиту вступник повинен виявити  
Знання: 

– теорії та історії кіно-, телемистецтва; 
– образотворчого мистецтва, театру і літератури; 
–  основ теорії драми та сценарної майстерності; 
– технології підготовки і виробництва екранних творів і телепрограм, 
– специфіки основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва в кіно-

,телемистецтва. 
– драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму постановок різних 

видів екранних творів; 
– екранної термінології та літератури за фахом; 
– української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
– аналізувати проблеми з теорії, історії вітчизняного і світового кіно-,телемистецтва, 

драматургії, телережисури, тележурналістики. 
– здійснювати керівництво знімальним колективом, 
– планувати організацію творчо-виробничого процесу по підготовці та зйомці екранної 

продукції, 
– визначати творчу концепцію діяльності знімальної  групи. 

Наявність навичок: 
–  наукового аналізу проблем сучасного кіно-, телемистецтва; 
– організаційно-творчої роботи у кіно-,телемистецтві, 
– володіння основними педагогічними та організаційними прийомами керівництва знімальним 

колективом; 
– володіння технологією написання літературного та режисерського сценарію, операторської 

експлікації  екранного твору, 
– розроблення ідейно-тематичної концепції  екранного та медійного твору, 
– володіння навичками зйомки та знанням знімальної  та звуко-техніки. 

Фахове вступне випробування передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок за освітньо-
професійною програмою підготовки «Бакалавра» зі спеціальності «Кіно-, телемистецтва». 

Вступник має подати власну екранну роботу з «Пояснювальною запискою» з печаткою, який 
підтверджує авторство, а також письмовий аналіз її задуму та етапів практичного втілення та науковий 
реферат, в якому висвітлюється певна актуальна науково-теоретична проблема кіно-, телемистецтва. 

Екранна робота тривалістю до 10 хв. надається вступником під час консультацій. Робота подається 
у пластиковій коробці на диску DVD+/-R/RW, який повинен мати маркерний напис із назвою роботи та 
прізвищем автора і представляти зформотований запис за допомогою програми NERO VISION (або 
аналогічної). За результатами оцінювання комісією знімальної роботи відбувається співбесіда. 

Фахове вступне випробування також передбачає відповідь на три запитання 
екзаменаційного білету та співбесіди за рефератом:  
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перше питання пов’язане з виявленням знань спеціальної літератури з історії кіно і 
телебачення, теорії режисури та тележурналістики, довідково-бібліографічних матеріалів за фахом; 

друге питання пов’язане з виявленням знань абітурієнта з практичної  екранної режисерської 
або журналістської діяльності; 

трете питання пов’язане з виявленням знань з екранної педагогіки та основ наукових 
досліджень. 

Під час проведення фахових вступних випробуваннь застосовується 12-бальна система 
оцінювання. Вступники, які отримали на випробуванні незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються. 
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з “Історії та теорії кіно-,телемистецтва ” 
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2006. — № 5. — С. 5–13. 
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17. Побєдоносцева І. Є. Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму [Текст] : 
автореф. дис. ... канд. мистецтво знав. / І. Є. Побєдоносцева ; Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. —К., 2005. — 21 с. 

18. Разлогов К.Э. Электронная революция и повседневная культура [Текст] / К.Э.Разлогов // 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
на ступінь «Магістр» 

Спеціальність 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО» 
 
 

Фахове комплексне випробування  проводиться з метою виявлення вступників, які 
бажають продовжити навчання за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Аудіовізуальне 
мистецтво і виробництво» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти 
знаннями, уміннями та навичками, дотичними до спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво і 
виробництво», мати схильність до наукової та педагогічної діяльності в сфері екранних 
мистецтв, виявляти креативність мислення візуальними образами, володіння навичками 
фіксації творчого екранного задуму, виявляти знання драматургічної конструкції екранного 
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твору, мати навички пошуку виражальних засобів для втілення екранного твору, оперувати 
професійною термінологією. 

Під час випробування вступник повинен виявити  

Знання: 
– теорії та історії аудіовізуального мистецтва; 
– образотворчого мистецтва, театру і літератури; 
–  основ теорії драми та сценарної майстерності; 
– технології підготовки і виробництва аудіовізуальних творів, 
– специфіки основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва в 

аудіовізуальному мистецтві і виробництві. 
– драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму постановок 

різних видів аудіовізуальних творів; 
– екранної термінології та літератури за фахом; 
– української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
– аналізувати проблеми з теорії, історії вітчизняного і світового аудіовізуального 

мистецтва, драматургії, режисури і звукорежисури аудіовізуальних творів, телерепортерства. 
– здійснювати керівництво знімальним колективом, 
– планувати організацію творчо-виробничого процесу по підготовці та зйомці 

аудіовізуальної продукції, 
– визначати творчу концепцію діяльності знімальної  групи. 

Наявність навичок: 
–  наукового аналізу проблем сучасного аудіовізуального мистецтва; 
– організаційно-творчої роботи у аудіовізуальному мистецтві; 
– володіння основними педагогічними та організаційними прийомами керівництва 

знімальним колективом; 
– володіння технологією написання літературного та режисерського сценарію, 

операторської експлікації аудіовізуального твору, 
– розроблення ідейно-тематичної концепції аудіовізуального твору, 
– володіння навичками зйомки та знанням знімальної  та звукової техніки. 
Фахове комплексне випробування передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок за 

освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавра» зі спеціальності «Кіно-, телемистецтво» 
(або «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»). 

Фахове комплексне випробування передбачає створення творчої заявки на сценарій 
аудіовізуального твору (жанр за вибором) та надання підтвердження схильності до науково-
теоретичної діяльності в сфері екранних мистецтв (ксерокопій опублікованих доповідей, тез, 
статей з фаху). 

За результатами оцінювання комісією виконання завдання відбувається співбесіда. 
Вступнику також пропонується відповісти на запитання, що стосуються циклу спеціальних 

дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр з кіно, телемистецтва»: 
«Телерепортерство», «Телережисура», «Сценарна майстерність на ТБ», «Мова на  ТБ», 
«Операторська майстерність». 

Під час проведення фахового комплексного випробування застосовується 12-бальна 
система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х 
балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не 
допускаються. 
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

за ступенем «Магістр» 
Спеціальність 024: “ХОРЕОГРАФІЯ” (за видами) 

 
Вступне випробування проводиться з метою виявлення кращих серед бажаючих 

продовжити навчання за ступенем «Магістр» та отримати необхідні знання для подальшої 
творчої діяльності в галузі хореографічного мистецтва. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти 
знаннями, уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін: "Народно-сценічний 
танець", "Український народний танець", "Класичний танець", "Історичний бальний танець" 
та "Мистецтво балетмейстера"; виявляти обізнаність у галузі історії хореографічного 
мистецтва, оперувати професійною термінологією. 

На навчання за ступенем «Магістр» приймаються випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, які мають диплом бакалавра або спеціаліста. 

Під час випробування вступник повинен виявити  

Знання: 

 основних етапів еволюції хореографічного мистецтва;  
 теорії та практики хореографічного мистецтва;  
 творчого спадку видатних хореографів та виконавців минулого і сучасності; 
 категоріального апарату хореографії; 
 української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 

 аналізувати процес розвитку хореографічного мистецтва; 
 характеризувати творчу діяльність видатних хореографів та виконавців минулого, їх 

вплив на розвиток світового танцювального мистецтва; 
 визначати взаємозв'язок та взаємовплив різних хореографічних напрямів в сучасному 

танцювальному мистецтві; 
 висловлювати власні думки з питань культурного та мистецького життя України і світу. 

Наявність навичок: 

 аналізу хореографічних творів балетмейстерів минулого і сучасного; 
 аналізу відомих вистав класичної спадщини та вистав сучасного світового балетного 

театру; 
 визначення основних особливостей творчої діяльності відомих хореографів та їх впливу 

на розвиток світового мистецтва танцю. 
Фахове вступне випробування базується на вимогах, відповідних ступеню «бакалавр» 

зі спеціальності «Хореографія» і передбачає відповіді на питання екзаменаційного білету та 
співбесіду за темою реферату. 

Під час проведення фахового вступного випробування застосовується 12-бальна 
система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х 
балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не 
допускаються. 
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ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
за ступенем «Магістр» 

Спеціальність 024: “ХОРЕОГРАФІЯ” (за видами) 
 

Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які 
бажають продовжити навчання за ОКР «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» зі 
спеціальності «Хореографія» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти 
знаннями, уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін "Мистецтво 
балетмейстера" та "Історія хореографічного мистецтва"; виявляти обізнаність у галузі теорії 
хореографічного мистецтва, оперувати професійною термінологією. 

Під час випробування вступник повинен виявити 

Знання: 

 видів хореографічного мистецтва та основних форм хореографії; 
 основних законів драматургії та прийомів побудови просторової композиції; 
 компонентів хореографічної композиції: малюнок танцю, хореографічний текст; 
 методики виконання та викладання рухів народно-сценічного, українського народного, 

класичного та історичного бального танців; 
 характерних особливостей манери виконання народних танців різних національностей, 

основних положень рук, положень у парі, основних ходів та танцювальних; 
 методики побудови комбінацій для уроків народно-сценічного, українського народного, 

класичного танців; 
 творчої діяльності видатних балетмейстерів, педагогів; 
 методики організації та проведення навчально-виховного процесу та концертної 

діяльності в дитячому хореографічному колективі. 
Уміння: 

 грамотно використовувати термінологію, визначати мету, завдання та зміст уроків 
народно-сценічного, українського народного, класичного та історичного бального танців; 

 використовувати методичну літературу за фахом; 
 створювати певні комбінації та етюди на матеріалі танців різних національностей; 
 створювати окремі комбінації екзерсису біля станка і на середині зали та комбінації 

ALLEGRO до уроку класичного танцю; 
 танцювати емоційно виразно та технічно грамотно. 

Наявність навичок: 

 написання композиційного плану; 
 постановки хореографічних номерів; 
 аналізу музичного матеріалу з визначення в ньому частин, речень, музичних тем, метру, 

ритму, темпу, динамічних відтінків; 
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 роботи з концертмейстером; 
 проведення постановчої та репетиційної роботи з виконавцями; 
 методично грамотного виконання тренувальних вправ і танцювальних рухів народно-

сценічного, українського народного, класичного та історичного бального танців; 
 виконання технічно складних елементів та трюків народно-сценічного та українського 

народного танцю; 
 критичної оцінки власного виконання рухів та аналізу виконання цих рухів іншими; 
 здійснення чітких та лаконічних зауважень щодо методики виконання. 

Фахове вступне випробування передбачає практичну частину, відповіді на питання 
екзаменаційного білету та співбесіду за темою реферату. 

Практичну частину складає виконання тренувальних вправ і танцювальних рухів 
народно-сценічного, українського народного, класичного та історичного бального танців. 

У відповідях на питання екзаменаційного білету вступник повинен продемонструвати 
володіння знаннями основних розділів курсу «Мистецтво балетмейстера» та «Методика 
роботи з хореографічним колективом», оперувати фактичним матеріалом та професійною 
термінологією, виявити обізнаність в теорії та історії хореографічного мистецтва, 
продемонструвати вміння аналізувати хореографічні твори, наводити власні приклади на 
підтвердження окремих суджень, бути обізнаним у культурному та мистецькому житті 
України і світу та вміти висловлювати власні думки з цих питань. 

Вступникам, які бажають продовжити навчання за ступенем «Магістр», необхідно 
подати до приймальної комісії реферат з історії та теорії хореографічного мистецтва. 
Реферат (обсяг – 1 авторський аркуш) складається зі вступу, який містить обґрунтування 
теми реферату, визначення мети, об’єкту і предмету дослідження, його наукових завдань та 
новизни; основної частини; висновків, де необхідно визначити шляхи подальшого 
висвітлення теми; список використаних джерел (не менше 20 найменувань), оформлений 
відповідно до бібліографічних вимог. Реферат здається під час консультацій. 

Під час проведення фахового вступного випробування застосовується 12-бальна 
система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х 
балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не 
допускаються. 
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

за ступенем «Магістр» 
Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

 
Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які бажають 

продовжити навчання в ХДАК за ступенем «Магістр» з метою удосконалення професійної 
майстерності для подальшої творчо-виконавської, педагогічної та наукової діяльності в галузі 
музичного мистецтва, а також роботи в професійних концертних та музично-театральних закладах. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти знаннями, 
уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін («Спеціальний інструмент», «Історія 
виконавства на духових інструментах», «Історія світової та української музики»); виявляти 
обізнаність у галузі теорії та історії музичного мистецтва, оперувати професійною термінологією, 
комплексом музично-теоретичних дисциплін, а також подати реферат з історії та теорії музичного 
мистецтва. 

Під час випробування вступник повинен виявити 
Знання: 

 технології виконання музичних творів на інструменті; 
 основних етапів еволюції інструментального виконавства;  
 теорії та практики інструментального виконавства;  
 музичної форми та специфіки виконуваних абітурієнтом під час випробування творів; 
 специфіки основних етапів еволюції музичного мистецтва; 
 творчого спадку видатних композиторів, виконавців та диригентів української, 

російської і світової музичної культури; 
 української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
 грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою музичні 

твори; 
 обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії вітчизняної і 

світової музичної культури; 
 виявляти специфічні особливості музичної форми виконуваних абітурієнтом під час 

випробування творів. 
Наявність навичок: 

- психо-моторної орієнтації; 
- темпо-метро-ритмічного контролю; 
- штрихової техніки; 
- динамічної процесуальності;  
- володіння власними емоціями;  
- володіння технічними прийомами гри на музичному інструменті; 
- читання нот з листа. 

Фахове вступне випробування передбачає перевірку виконавської майстерності, знань в 
галузі теорії та історії музичного мистецтв.. 

Перевірка рівня виконавської майстерності передбачає виконання вступником на музичному 
інструменті трьох різних за стилем та формою творів (один з них крупної форми); читання з листа 
запропонованого екзаменаційною комісією музичного твору або його уривку. 

Під час фахового випробування вступник має продемонструвати високий рівень змістовного 
інтонаційно-художнього інтерпретування виконуваних творів у відповідності до їхнього стильового 
спрямування та вільне професійне володіння комплексом прийомів і виконавсько-технічних навичок гри на 
музичному інструменті. 

Під час проведення фахових вступних випробуваннь застосовується 12-бальна система 
оцінювання. Вступники, які отримали на випробуванні незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються. 
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3. Виноградова Н., Борикова Л. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. — М. : 

Академия, 2009. — 94 с. 
4. Волков Ю. Как написать диплом, курсовую, реферат. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 126 с. 
5. Серпикова М., Шехурдина Т. Пишем реферат, доклад, курсовую работу. — М. : МИИТ, 2008. — 110 с.  
6. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. — К. : Знання, 2006. 

— 307 c. 
 

Відповідальна за випуск Т. В. Большакова 
 
 
 

ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

за ступенем «Магістр» 
Спеціальність025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» (за видами) 

 
Фахове комплексне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які 

бажають продовжити навчання ступенем «Магістр» зі спеціальності «Музичне мистецтво» на 
основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом. 

Вступники повинні бути обізнаними в галузі теорії та історії музичного мистецтва, 
оперувати професійною термінологією, комплексом музично-теоретичних дисциплін. 

На навчання за ступенем «Магістр» приймаються випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, які мають диплом бакалавра або спеціаліста. 

Під час випробування вступник повинен виявити 
Знання: 

 основних етапів еволюції музичного виконавства;  
 теорії та практики музичного виконавства;  
 творчого спадку видатних композиторів і виконавців української та світової 

музичної культури; 
 категоріального апарату музичної естетики, психології та педагогіки; 
 української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
 обґрунтовано висловлювати особисту думку з питань теорії та історії 

вітчизняної і світової музичної культури; 
Наявність навичок: 
– володіння методикою та методологією наукової діяльності; 
– володіння методикою та методологією музичної педагогіки 
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– запису музичного диктанту; 
– гармонізації пропонованої мелодії; 
– цілісного аналізу музичного твору. 
Фахове комплексне випробування базується на вимогах, відповідних ступеню 

«бакалавр» з музичного мистецтва і передбачає перевірку рівня знань в галузі теорії та 
історії музичного мистецтва. 

Під час проведення додаткового іспиту застосовується 12-бальна система оцінювання. 
Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до участі в 
конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються. 

 
ЛІТЕРАТУРА:  

Підручники і посібники 
1. Алексеев А. Д Из истории фортепианной педагогики: Руководство по игре на клавишно-

струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX в.): Хрестоматия. / А.Д. 
Алексеев. — К. : Муз. Україна, 1974.— 163 с.  

2. Алексеев А. История фортепианного искусства: Учебник: В 3 ч. — Ч. 1 и 2. — Изд. 2-е, доп. 
/ А. Алексеев. — М. : Музыка, 1988. — 415 с., нот. 

3. Бершадская Т.И. Лекции по гармонии. / Т.И. Бершадская. — Л.: Музыка, 1985. — 238 с. 
4. Бочкарēв Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Бочкарēв. — М. : Классика— 

XXI, 2006. — 351 c. : ил. 
5. Верещагіна О. Є. Історія української музики ХХ століття : навч. посібник для студ. муз. 

спец. вузів. / О. Є. Верещагіна, Л. П  Холодкова. — К. : Освіта України, 2008. — 164 с. 
6. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки / Р.И. Грубер. — Ч. 1. — М. : Музгиз, 1965. — 

368 с. 
7. Евдокимова Ю. История полифонии / Ю. Евдокимова. — М.: Музыка, 1989. — 299 с. 
8. Евдокимова Ю. Учебник полифонии. Вып. 1 / Ю. Евдокимова. — М. : Музыка, 2000. — 

158 с. 
9. Задерацкий В. Музыкальная форма. В 2 вып. Вып. 1 : учеб. для спец. фак. высш. муз. учеб. 

заведений / В. Задерацкий ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, каф. 
композиции. — М. : Музыка, 1995. — 541 с.  

10. Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика : наук. видання / За 
ред. І. Крип'якевича. — К.: Либідь, 1994. — 651с.  

11. Історія української музики. — В 6 тт.: наук. видання / АН УРСР. Ін-т мист-ва, фолькл 
та етногр. Ім.. М.Т. Рильського; Ред. кол. М.М. Гордійчук (голова), О.Г. Костюк, Т.П. 
Булат та ін. — К.: Наук. думка, 1989— 2004. — ТТ. 1— 5.: Т.1 (від найдавніших часів до 
середини ХІХ ст.). — 447 с.; Т.2 (друга половина ХІХ ст.). — 460 с.; Т 3  (кінець ХІХ—
початок ХХ ст.). — 423 с.; Т.4  (1917— 941) — 615 с.; Т.5  (1941—1960) — 521 с.  

12. Історія української радянської музики: Музична культура Рад. України / Л. Б. Архимович, Н.Ф. 
Грицюк та ін. — К.: Муз. Україна, 1990. — 296 с.  

13. Козак О. I. Особливостi старовинної полiфонiї : навч. посiб. / О. І. Козак. — Х. : 
ХДАК, 2005.— 87 с. 

14. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып.ІІІ. Германия, Австрия, Италия, 
Франция, Польша (с 1789 года до середины ХІХ века). — М. : Музыка, 1976. 

15. Корній Л. П. Історія української музики. В 3 ч. Ч. 3. ХІХ ст. : підручник 
/ Л. П. Корній. — К. ; Х. : Вид-во М. П. Коць, 2001. — 480 с. 

16. Крусь О.П. Історія української музики ХХ століття: навч посібник. / О.П Крусь. — 
Луцьк.: Надстир'я, 1997.— 82 с. 

17. Кудряшов А. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской 
музыки XVII— XX вв. : учеб. пособие / А. Кудряшов. — СПб. : Лань, 2006. — 432 с. 

18. Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха / Э. Курт. 
; пер. с нем. З. Эвальд. ; под ред. Б. В. Асафьева. —  М. : Музгиз, 1931. —  304 с. 
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19. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года / Т. Ливанова. — Т. І. — 696 с; 
— Т. ІІ. — 622 с. — М.: Музыка, 1982 — 1983. 

20. Музыка Австрии и Германии ХIХ века: В 3-х кн. / Под общ. ред. Т.Э. Цытович. — 
Кн.1. — 512 с.; — Кн. 2. — 527 с. — М. : Музыка, 1975— 1990.  

21. Мюллер Т.Ф. Гармония. / Т.Ф. Мюллер. — М.: Музыка, 1982. — 288 с. 
22. Ольховський А. В. Нарис з історії української музики: наук. видання / А. В. 

Ольховський; Підг. до друку, наукова ред., вст. стаття та коментарі Л.П. Корній. — К.: 
Муз. Україна, 2003. — С. 503—506. 

23. Павлишин С. С. Музика двадцятого століття : навч. посіб. / С. С. Павлишин. — Л. : 
Бак, 2005. — 232 с. 

24. Павлюченко С. Практическое руководство по контрапункту строгого письма / 
С. Павлюченко.— Л.: Сов. композитор, 1963. — 266 с. 

25. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших проявлениях / В. Протопопов. — 
М.: Музыка, 1962. — 433 с. 

26. Протопопов В. История полифонии. Западноевропейская классика / В. Протопопов. 
— М.: Музыка,1965. — 345 с. 

27. Протопопов В. История полифонии. Русская классическая и советская музыка / 
В. Протопопов. — М.: Музыка, 1962. — 243 с. 

28. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма : учеб. по анализу / Е. 
Ручьевская. — СПб. : Композитор, 1998. — 268 с. 

29. Рябуха Н. О. Українська фортепіанна мініатюра як об’єкт виконавської 
інтерпретації: навчальний посібник / Н. О. Рябуха; Харк. держ. акад.. культури. ─ Х. : 
вид-во Бровін О. В. , 2010. ─ 258 с. 

30. Способин И.В. Лекции по курсу гармонии. / И.В. Способин. —  М.: Музыка, 1969. — 
242 с. 

31. Українська художня культура: навч. посiб. /За ред. I.Ф.Ляшенка. — К.: Либiдь, 1996. 
— 416с.  

32. Уманець О.В. Музична культура України другої половини ХХ століття : Навч. посіб. / 
О.В. Уманець. — Х.: Регіон-інформ, 2003. — 192 с.  

33. Холопова В. Музыка как вид искусства : учеб. пособие / В. Холопова. — СПб. : 
Лань, 2000. — 320 с. 

34. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие 
/ В. Н. Холопова. — СПб. : Лань, 2001. — 496 с. 

35.  Шреєр-Ткаченко О.Я. Iсторiя української музики / О.Я. Шреєр-Ткаченко. — Ч. 1. — 
К.: Муз. Україна, 1980. — 198с.  

 
Довідкова література 

1. Бачинин В. А. Культурология : энциклопед. слов. / В. А. Бачинин. — СПб.: Изд-во 
Михайлова В. А., 2005. — 285 с. 

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Т.1. Словарь / В.Г. Власов. — СПб.: ЛИТА, 1998. — 
672 с. 

3. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Т.2. А — Л: слов. имен. / В.Г. Власов. — СПб.: 
Кольна, 1996. — 543 с. 

4. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Т.3. М — Я: слов. имен. / В.Г. Власов. — СПб.: 
Кольна, 1997. — 655 с. 

5. Ильин И. П. Постмодернизм : слов. терминов / И. П. Ильин ; ИНИОН РАН (отд. 
Литературоведения). —  М. :INTRADA, 2001. —  384 с.  

6. Культурология. XX век : в 2 т.: энциклопедия. — СПб. : Унив. кн.: ООО Алетейя, 1998. — 
Т. 1: А — Л. 630 с.; Т. 2 : М — Я. — 447 с. 

7. Мала українська музична енциклопедія: наук. видання / Упор. О.Залеський. — Мюнхен, 
1971 — 325 с. 
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8. Материалы и документы по истории музыки: Пер. с итал., франц., нем. и англ. / Сост. 
М.В. Иванов-Борецкий. — Т. 2. — XVIII век. — М. : 1934. — 602 с. 

9. Музыкальная энциклопедия. — В 6-ти т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. — Т. 1. — 1072 стб.: ил. 
; Т. 2. — 960 стб.: ил.; Т. 3. — 960 стб. ил; Т. 4. — 960 стб.: ил.; Т. 5. — 960 стб.: ил.; Т. 6. 
— 960 стб.: ил. — М. : Сов. энциклопедия, 1973 — 1982. 

10. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. — М. : Сов. 
энциклопедия, 1991. — 672 с. 

11. Муха А.І. Композитори України та української діаспори: довідник / А.І. Муха. —  К.: 
Муз. Україна, 2004. — 352 с. 

12. Ничкало С. А. Мистецтвознавство : корот. тлумач. слов. / С. А. Ничкало. —  К. : 
Либідь, 1999. —  208 с.  

13. Українське сакральне мистецтво : словник / за ред.. М. Станкевича. —  Л., 2006. — 
288 с. 

14. Эстетика : словарь / Под общ. ред. А.А. Беляева, Л.И. Новиковой, В.И. Толстых. — 
М. : Политиздат, 1989. — 447 с. 

 
Відповідальна за випуск Т. В. Большакова 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
за ступенем «Магістр» 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 
 

Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які бажають 
продовжити навчання за ступенем «Магістр» та отримати необхідні знання для подальшої творчої 
діяльності в галузі театрального мистецтва. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності, володіти знаннями, 
уміннями та навичками з основних спеціальних дисциплін («Режисура та майстерність актора», 
«Сценічна мова», «Грим», «Техніка сцени та художнє оформлення вистави», «Режисура естради та 
масових свят», «Методика викладання спецдисциплін», «Основи сценічного руху», «Сценарна 
майстерність» та ін.); виявляти обізнаність у галузі теорії та історії театрального мистецтва, естради, 
театру масових форм, кіно, телебачення, оперувати професійною термінологією. 

Під час іспиту вступник повинен виявити  
Знання: 

– технології постановки театральних вистав, 
– специфіки основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва в театрі масових 

форм, 
– історії вітчизняного та світового театру, естради, драматургії та літератури, 
– драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму постановок різних 

видів театральних вистав та масових театралізованих видовищ, 
– театральної термінології та літератури за фахом, 
– образотворчого та музичного мистецтва, 
– української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
– здійснювати керівництво театральним колективом, постановочною групою масового 

театралізованого видовища, 
– планувати організацію творчо-виробничого процесу, 
– визначати творчу концепцію діяльності постановочної групи, 
– розробляти постановочний план режисерського задуму вистави, масового театралізованого 

видовища, 
– грамотно відповідати на запитання з теорії, історії вітчизняного і світового театру, 

драматургії, режисури, світової літератури, естрадного, образотворчого, музичного та кіно-, 
телемистецтва. 

Наявність навичок: 
– володіння основними прийомами постановки театральних та естрадних вистав, масових 

театралізованих видовищ,  
– організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві, 
– володіння технологією написання режисерського сценарію інсценування або сценічної 

композиції за драматургічним твором, естрадної вистави, масового-театралізованого видовища, 
– викладення дійового ряду театральної та естрадної вистави або основних епізодів 

театралізованого видовища,  
– розроблення ідейно-тематичної концепції театральної та естрадної вистави, театралізованого 

видовища 
– володіння усіма видами театральної техніки, 
– роботи режисера з композитором, художником, хореографом, звукорежисером, 

організаційно-творчими службами театру або концертно-видовищного закладу, 
– володіння психотехнікою репетицій та методикою роботи з акторами над театральною та 

естрадною виставами, театралізованим масовим видовищем. 
Фахове вступне випробування передбачає відповідь на три запитання екзаменаційного 

білету. 
перше питання пов’язане з виявленням знань спеціальної літератури з історії театру, естради, 

кіно, теорії режисури та акторської майстерності, довідково-бібліографічних матеріалів за фахом; 
друге питання пов’язане з виявленням знань абітурієнта з практичної режисерської діяльності 

(методика формування та втілення режисерського задуму театральної або естрадної вистави; 
методика організації масових свят; організація театральної справи та ін.); 
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третє питання пов’язане з виявленням знань з театральної педагогіки та основ наукових 
досліджень. 

Під час проведення фахових вступних випробуваннь застосовується 12-бальна система 
оцінювання. Вступники, які отримали на випробуванні незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну чи заочну форми навчання не допускаються. 
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Відповідальний за випуск   І. О. Борис 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

за ступенем  «Магістр» 
Спеціальність: 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

 
Фахове комплексне випробування проводиться з метою виявлення вступників, які 

бажають продовжити навчання за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Сценічне 
мистецтво» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності з режисури 
естради та масових свят, акторського мистецтва; виявляти обізнаність у галузі теорії та 
історії сценічного мистецтва, естради, театру масових форм, кіно, телебачення, оперувати 
професійною термінологією. 

Під час випробування вступник повинен виявити  
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Знання: 
– технології постановки театральних вистав; 
– специфіки основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва в театрі 

масових форм; 
– історії вітчизняного та світового театру, естради, драматургії та літератури; 
– драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму постановок 

різних видів театральних вистав та масових театралізованих видовищ; 
– театральної термінології та літератури за фахом; 
– образотворчого та музичного мистецтва; 
– української або російської мови (для іноземних громадян); 

Уміння: 
– здійснювати керівництво театральним колективом, постановочною групою масового 

театралізованого видовища; 
– планувати організацію творчо-виробничого процесу; 
– визначати творчу концепцію діяльності постановочної групи; 
– розробляти постановочний план режисерського задуму вистави, масового 

театралізованого видовища; 
– грамотно відповідати на запитання з теорії, історії вітчизняного і світового театру, 

драматургії, режисури, світової літератури, естрадного, образотворчого, музичного та кіно-, 
телемистецтва. 

Наявність навичок: 
– володіння основними прийомами постановки театральних та естрадних вистав, 

масових театралізованих видовищ;  
– організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві; 
– володіння технологією написання режисерського сценарію інсценування або 

сценічної композиції за драматургічним твором, естрадної вистави, масового-
театралізованого видовища; 

– викладення дійового ряду театральної та естрадної вистави або основних епізодів 
театралізованого видовища;  

– розроблення ідейно-тематичної концепції театральної та естрадної вистави, 
театралізованого видовища; 

– володіння усіма видами театральної техніки; 
– роботи режисера з композитором, художником, хореографом, звукорежисером, 

організаційно-творчими службами театру або концертно-видовищного закладу, 
– володіння психотехнікою репетицій та методикою роботи з акторами над 

театральною та естрадною виставами, театралізованим масовим видовищем. 
Фахове комплексне випробування передбачає відповіді на запитання 

екзаменаційного білета.  
Під час іспиту абітурієнт повинен відповісти на запитання, пов’язані з теорією та 

історією українського і світового театру. Зміст екзаменаційних питань, що виносяться на іспит, 
орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних компетенції, що 
визначені ОКХ та ОПП за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». 

Під час проведення фахового комплексного іспиту застосовується 12-бальна система 
оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до 
участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються. 
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ПРОГРАМА  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

за ступенем «магістр» зі спеціальності 

027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма призначена для підготовки до вступу за ступенем магістр зі спеціальності 027 
«Музеєзнавство, пам’яткознавство»на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». До 
іспиту допускаються випускники ВНЗ 3–4 рівнів акредитації, які закінчили п’ять курсів 
навчання та склали державні іспити і отримали державні дипломи про вищу освіту рівня 
спеціаліст з музейної справи та охорони пам’яток історії та культури. Враховуючи специфіку 
навчання на музейному відділенні факультету культурології ХДАК, зміст навчальних планів 
за даним напрямом, результати відповідної міністерської акредитації спеціальності, є 
можливість навести перелік основних навчальних курсів, знання, уміння та навички з яких 
дозволяють визначати рівень абітурієнта до магістратури – спеціаліста з музейної справи (за 
виключенням тих навчальних курсів, які визначають рівень бакалавра з музейної та 
пам’яткоохоронної справи, відповідні питання з яких вже виносились на держіспит на рівні 
бакалавр та на вступні іспити до п’ятого курсу навчання на музейному відділенні факультету 
культурології ХДАК). Це: «Економіка та організація музейної та пам’яткоохоронної 
діяльності», «Теорія та практика музеєфікації», «Реставрація та консервація пам’яток 
музейного фонду», «Реставрація та консервація пам’яток археології», «Реставрація та 
консервація пам’яток архітектури». Враховуючи відповідні вимоги до майбутніх магістрів з 
музейної справи та охорони нерухомого культурного надбання (див. ОПП, ОКХ), програма 
вступних іспитів на шостий курс за рівнем магістр передбачає як досконалу теоретичну 
підготовку, так і фундаментальні фактологічні та практичні знання абітурієнтів (спеціалістів) 
з відповідних тем (проблем). 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
Тема I. Керівництво музейними закладами. Організація музейного колективу, 
його функціонування. 
 
Тема II. Фінансовий стан музейного закладу та його матеріально-технічне за- 
безпечення. 
 
Тема III. Теорія та практика музеєфікації. 
Тема IV. Реставрація, консервація, відновлення та пристосування пам’яток 
культури. 
 
Тема V. Реставрація та консервація археологічних знахідок. 
Тема VI. Реставрація та консервація пам'яток архітектури 
 

ЗМІСТ 
Тема I 

 
Керівництво музейними закладами. Організація музейного колективу, його 

функціонування. 
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Принципи єдиноначальності, колегіальності, територіально-галузевий принцип. 
Методи управління музеями: централізований плановий, госпрозрахунковий, організаційні 
(адміністративні) методи, соціально-психологічні методи. 

Стилі керівництва музейними закладами: авторитарний (автократичний), 
демократичний, ліберальний.  

Сучасний інструментарій музейного менеджменту. Методика перспективного 
планування. Корпоративна культура. Груповий склад корпорації: “Команда”: поняття, 
принципи формування. Командна робота. 

 
Якості керівника музейного закладу: професійні, ділові, організаційні, особисті. 
 
Структура музейного колективу: формальна, неформальна,

 соціально- 
демографічна, професійно-кваліфікаційна. Стадії розвитку музейного колективу: 
початкова, диференціювання, інтегрування. Загроза деструкції музейного колективу: 

причини, способи уникнення. 
Сучасні умови до санітарно-гігієнічних, психофізіологічних та естетичних умов праці в 

музеї. Режим праці та відпочинку в музейному закладі. Значення оптимізації режиму для 
підтримки працездатності колективу. 

Принципи керування науковим колективом, експедицією, повноваження та обов’язки 
керівника. Повноваження та обов’язки членів творчого колективу, експедиції, основні етичні 
принципи наукової співвідповідальності та самовідповідальності протягом існування 
тимчасових колективів та груп. 

 
 

Тема II. 
 

Фінансовий стан музейного закладу та його матеріально-технічне забезпечення. 
 
Соціальний статус та фінансовий стан українських музеїв в умовах ринкової економіки. 

Сучасне українське законодавство про фінансування музейної сфери. 
 
Держбюджетне фінансування музейних закладів. Фінансування музейних закладів із 

бюджетів місцевих органів. 
 

Забезпечення музеїв спеціальними або пристосованими приміщеннями, транспортом, 
технічним оснащенням, спеціальним обладнанням та матеріалами. 

Традиційні джерела музейних прибутків. Музейний фандрейзинг: сутність, рівень 
законодавчого забезпечення. Фандрейзингові програми: методика розробки та реалізації.  

Використання коштів на основні види музейної діяльності: витрати на комплектування
 фондів і фондову роботу; наукові дослідження; виставково-
експозиційну роботу музею; комунікаційну діяльність; проблема рентабельності музейних 
продуктів та послуг; витрати на реставрацію і консервацію музейних пам’яток; 
характеристика витрат на інші музейні потреби; документування музейних витрат за різними 
статтями. 

Музейний маркетинг: сутність та призначення. Західна (американська) концепція 
маркетингу. Східна (японська) концепція маркетингу. Вітчизняна модель музейного 
маркетингу. Технології музейного маркетингу. 
 

Тема III 
 

Теорія та практика музеєфікації. 
 

Поняття „музеєфікації". Місце музеєфікації серед заходів з охорони пам'яток. 
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Ґенеза та еволюція теорії музеєфікації. Напрямки музеєфікації. Форми музеєфікації. 
Визначення історико-культурної цінності пам'яток як основа для подальшої 

музеєфікації. Складові частини історико-культурної цінності. Необхідність у визначенні 
критеріїв оцінки пам'яток для встановлення напрямів і методів їх музеєфікації. 

Характеристика містобудівного розташування. Характеристика навколишніх 

ландшафтів. Технічний стан пам'ятки як основа для здійснення подальших робіт з 

музеєфікації. Характер сучасного використання пам'яток 

Туризм і музейно-пам'яткоохоронна справа; існуючі проблеми, причини їх виникнення 
та шляхи подолання. Музеєфікація та туризм; визначення взаємозалежності та принципи 
взаємодії. Туристичні маршрути: визначення, принципи класифікації, види, методика 
створення і реалізації. 

Характеристика музеєфікаційного проекту та його складові. Необхідність економічних 
засад пристосування пам'ятки до нових функцій. Фактори, що впливають на економічну 
доцільність музеєфікації. Характеристика соціальної ефективності експлуатації 
музеєфікованих об'єктів. Характеристика економічної ефективності експлуатації 
музеєфікованих об'єктів. Шляхи підвищення рентабельності музеєфікованих історико-
культурних об'єктів. 

Цільовий ринок для музеєфікованих об'єктів. Необхідність реклами як складової частини 
проекту музеєфікації; види реклами. Засоби подання рекламної інформації. Формування 
попиту на новостворений продукт і його методи. Характеристика шляхів формування попиту 
на музеєфікований об'єкт. 

Практика музеєфікації пам'яток історії та культури в Україні: досягнення та 
недоліки. Сучасні тенденції музеєфікації в Україні. Перспективи і можливості 
музеєфікації в Україні. 

  
Тема IV. 

 
Реставрація, консервація, відновлення та пристосування пам’яток культури. 
Реставрація та консервація музейних пам'яток – зміст, основні поняття та методологічні 

основи дисципліни. Різновиди реставраційних та консерваційних робіт. 
Теоретичне забезпечення реставраційної і консерваційної діяльності. Синтетичний 

підхід до реставрації та консервації: основні положення. Законодавчі та нормативні 
документи щодо організації і здійснення реставраційних та консерваційних робіт. Загальна 
характеристика спеціалізованих реставраційних закладів України, країн СНД. Порядок 
організації, здійснення та затвердження реставрації і консервації музейних пам'яток. 
Відповідна документація: види, вимоги до оформлення. 
Обов'язки замовника та підрядника, характер взаємовідносин між сторонами, засоби 

вирішення суперечносте 

Реставрація та консервація станкового живопису. Особливості реставрації та 
консервації живопису на паперовій основі. Реставрація та консервація монументального 
живопису. Реставрація та консервація скульптури. 

Папір. Характеристика паперу з тканини та деревини. Класифікація музейних 
пам'яток на папері. Дослідження, реставрація та консервація паперу. 

Тканини. Різновиди тканин та виробів з них. Очистка тканин, очистка металевого 
шиття, використання клеїв-розплавів, дублювання, закріплення тканин та їх захист від 
біоруйнівників. 

Напівкоштовне каміння. Класифікація. Дослідження музейних пам'яток із каміння. 
Властивості закам'янілих природних смол – їх консервація та реставрація. 
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Властивості органо-мінеральних утворень – їх консервація та реставрація. Методи 
реставрації та консервації напівкоштовного каміння. 

Декоративно-ужиткове мистецтво і музейні предмети, що не мають художньої 
цінності. Класифікація. Реставрація та консервація предметів з каменю, кераміки, скла, 
емалі, чорних та кольорових металів, кісток, шкіри, тканин, деревини та ін. 
 

Тема V. 
 

Реставрація та консервація археологічних знахідок. 
Реставрація та консервація в польових умовах: вилучення з ґрунту знахідок, що погано 

збереглися, польова консервація та реставрація знахідок з різноманітних матеріалів, 
пакування археологічних предметів для перевезення. Методи й прийоми реставрації та 
консервації археологічної кераміки, скла, емалі, чорних та кольорових металів, кісток, шкіри, 
тканин, деревини, археологічної скульптури та живопису на базі камеральних лабораторій. 
  

Тема VI. 
 

Реставрація та консервація пам'яток архітектури 
Дослідження пам'яток архітектури з метою реставрації та консервації: бібліографічні та 

історико-архівні дослідження, фіксація, обмір, розкопки, зондажі, хімічні та фізичні аналізи 
проб. Проектування: ескізний проект та його складові частини,  

робочий проект та його складові частини. Виробничі роботи: силікатизація ґрунту, 
очищення поверхні споруд, укріплення кладок та конструкцій, боротьба з біоруйнівниками, 
обробка антипіринами, оздоблювання екстер'єру та інтер'єру. 
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ПРОГРАМА  
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для здобуття ступеня «магістр»  
зі спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма призначена для підготовки до вступу на п’ятий курс зі спеціальності 027 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство». До іспиту допускаються вступники на основі ступеня 
«бакалавр», здобутого за іншим напрямом підготовки. 

Враховуючи відповідні відмінності між вимогами до майбутніх спеціалістів та 
майбутніх магістрів з музейної справи та охорони нерухомого культурного надбання (див. 
ОПП, ОКХ), програма вступних іспитів з "Історії України" на п’ятий курс передбачає 
розгляд лише основних теоретичних аспектів відповідних тем (проблем), але достатньо 
досконалу фактологічну та практичну підготовку.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Блок№1 

по історії України 
Тема 1.Стародавня доба. Київська Русь та Галицько-Волинська держава. 
Тема 2. Українські землі у другій половині  ХІV –  першій половині ХVІІ ст. 
Тема 3. Становище українських земель у  середині ХVІІ – першій половині  ХVІІІ ст. 
Тема 4. Україна  у другій половині ХVІІІ – ХІХ ст. 
Тема 5. Українські землі у першій половині ХХ ст.  
Тема 6.  Україна в другій половині ХХ  - на початку ХХІ ст. 

по джерелознавству історії України 
Тема 7. Історичні джерела княжої доби (ІХ ст. – перша пол. ХІV ст.) 
Тема 8. Джерела історії України литовсько-польської доби (друга половина ХІV - перша 

половина ХVІІ ст.). 
Тема 9. Джерела історії України козацько-гетьманської доби (друга половина ХVІІ – 80 –ті 

рр. ХVІІІ ст.) 
Тема 10. Джерела історії України доби національного відродження (кінець ХVІІІ ст. – 1917 

р.) 
Тема 11. Джерела новітньої історії України та періоду суверенної української держави. 

Блок №2 
по музеєзнавству, памяткознавству 

Тема 1. Історія та теорія музейної справи. Світовий та вітчизняний досвід 
музейництва. 

Тема 2. Наукове комплектування, облік та зберігання музейних фондів. 
Тема 3. Науково-дослідна робота музеїв. 
Тема 4. Науково-експозиційна робота музеїв. 
Тема 5. Система музейних соціальних комунікацій. 
Тема 6. Теоретичні основи пам’яткознавства. Державна і міжнародна політика в 

галузі охорони та використання нерухомих пам’яток культури. 
 

 
Історія України 

Тема 1.  Стародавня доба. Київська Русь та Галицько-Волинська держава. 
Періодизація давньої історії на українських землях. Первісні люди: їх спосіб життя та 

стоянки в Україні. Племена кіммерійців, скіфів, сарматів. Виокремлення східних слов'ян – 
територія проживання. Формування східнослов'янських племінних союзів.  

Утворення Київської держави. Правління перших князів. Розквіт держави за часів 
Володимира та Ярослава. Адміністративний, політичний, соціально-економічний устрій та 
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культура Київської Русі. Роздробленість держави. Київське, Переяславське, Галицьке та 
Волинське князівства, Чернігово-Сіверська земля. Утворення Галицько-Волинського 
князівства. Данило Романович та повторне об'єднання Галичини і Волині. Галицько-
Волинська держава за наступників князя Данила. Юрій ІІ Болеслав – останній правитель 
князівства. 
 
Тема 2. Українські землі у другій половині  ХІV –  першій половині ХVІІ ст. 

Становище в  українських землях після монголо-татарських навал. Приєднання 
українських земель до Литви та Польщі. Підписання Кревської унії у 1385 р. Закарпаття під 
владою Угорщини. Включення до складу Молдовського князівства Буковини.  

Зміни в суспільному житті. Розвиток ремісництва. Розвиток міст. Литовські статути. 
Люблінська унія 1569 р. –  її умови та наслідки для України. Початок відродження 
українського церковного життя – церковні братства, їх організація та діяльність. Брестська 
церковна унія  1596 р. та її наслідки. Полемічна література. 

Теорії походження козацтва. Виникнення Запорозької Січі. Створення реєстрового 
козацтва. Боротьба козаків з турецько-татарськими нападниками.  

Форми боротьби українського суспільства проти польського панування. Виступ козаків 
та селян на чолі з К. Косинським та С. Наливайком: причини, події та наслідки. Козацько-
селянські повстання першої половини ХVІІ ст. 

 
Тема 3. Становище українських земель у  середині ХVІІ – першій половині  ХVІІІ ст. 

Причини та характер Української середньовічної революції під керівництвом Б. 
Хмельницького. Воєнні дії 1648 – 1653 рр. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана. 
Гетьманство І. Виговського та Ю. Хмельницького. Обрання правобережним гетьманом П. 
Тетері та його політика. Обрання на Лівобережжі гетьманом І. Брюховецького. Гетьманство 
П. Дорошенка. Гетьманство Д. Многогрішного та І. Самойловича. Міжнародні угоди другої 
половини ХVІІ ст. та їх наслідки для України. 

Гетьман І. Мазепа: внутрішня політика. Прихід армії Карла ХІІ в Україну. Приєднання 
запорожців на чолі з К. Гордієнком до гетьманських військ. Зруйнування гетьманської 
столиці Батурина та Запорозької Січі. Полтавська битва 1709 р. та її наслідки. Обрання 
гетьманом  у вигнанні П. Орлика. Гетьманування І. Скоропадського. Запровадження І 
Малоросійської колегії. Обрання гетьманом Д. Апостола та його внутрішньополітична 
діяльність. Заснування  Нової Січі. 
 
Тема 4. Україна  у другій половині ХVІІІ – ХІХ ст. 

Запровадження "Правління гетьманського уряду". Обрання нового гетьмана К. 
Розумовського. Створення ІІ Малоросійської колегії у 1764 р. Ліквідація автономії 
українських земель та  козацького стану. Соціально-економічний розвиток України у другій 
половині XVІІІ ст. Поділи Польщі та їх наслідки для українських земель. Гайдамацький рух: 
його причини, характер та форми боротьби.  

Адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток земель України у складі 
Австрійської та Російської імперій у ХІХ ст. Війна Росії з Францією та Україна. Створення 
масонських лож. Утворення Південного та Північного товариств. Заснування Кирило-
Мефодіївського товариства. Реформи другої половини ХІХ ст. Українські громади та їх 
діяльність. 

Руська трійця. Створення у Львові Головної Руської Ради (ГРР). Москвофіли і 
народовці. Діяльність культурно-освітньої організації "Просвіта" та Літературного 
товариства ім. Т.Г. Шевченка. 
 
Тема 5. Українські землі у першій половині ХХ ст.  
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Економічна криза початку ХХ ст. Поширення революційного руху. Діяльність 
загальноросійських політичних партій в Україні. Виникнення українських політичних 
партій. Революційні події в Україні 1905 – 1907 рр., їх наслідки та значення. 

Соціально-економічний розвиток України напередодні Першої світової війни. 
Українські землі в планах воюючих держав. Воєнні дії на території України.  

Політичне становище в Україні після повалення царизму. Утворення Української 
Центральної Ради її зовнішня та внутрішня політика. Гетьман П.П. Скоропадський.  

Розпад Австро-Угорської монархії. Революційно-визвольний рух 1918 р. на 
західноукраїнських землях. Проголошення Західноукраїнської народної республіки. 
Утворення Української Галицької армії (УГА).  

Державотворча та соціально-економічна політика Директорії. Злука УНР та ЗУНР. 
Інтервенція Антанти на Півдні України.  

Політика "Воєнного комунізму". Сутність і мета НЕПу. Утворення Союзу РСР. Перехід 
до директивного планування. Репресії проти господарників і спеціалістів.  

Українські землі у складі Польщі, Буковина у складі Румунії, Закарпатська Україна у 
складі Чехословаччини.  
 
Тема 6.  Україна в другій половині ХХ  - на початку ХХІ ст. 

Початок Другої світової війни, її причини, характер, основні етапи. Політика 
"радянізації" на західноукраїнських землях та її суперечливий характер. Німецький 
окупаційний режим та його характер. Дві течії руху Опору в Україні. Звільнення українських 
земель від німецької окупації.  

Початок відбудови народного господарства України. Завершення збирання основних 
етнічних земель в межах єдиної держави. Операція "Вісла". Підпільно-партизанська 
боротьба ОУН-УПА. Депортація населення західних областей. 

Україна після смерті Й. Сталіна. Поява дисидентів в Україні: причини, характерні риси, 
соціальна основа. 

УРСР в умовах наростання кризових явищ в кінці 1960-х першій половині 1980-х років. 
Економічні реформи 1960 – початку 1980-х років, їх суперечливий і непослідовний характер. 
Спроби М.С. Горбачова реформувати суспільство на шляхах прискорення, перебудови, 
гласності. 

Ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. 
Розгортання державотворчих процесів. "Помаранчова революція" та її результати. 
Розширення участі України в європейському регіональному співтоваристві. 

Джерелознавство історії України 
 

Тема 7. Історичні джерела княжої доби (ІХ ст. – перша пол. ХІV ст.) 
Літописи – найважливіші джерела політичної історії Русі. «Повість минулих літ» - 

вершина літописання централізованої Київської держави. Фактологічна основа знань про 
Русь до 1116 р. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст., його особливості та редакції. Актові 
матеріали. Юридичні збірники. «Кормчі книги», «Мірило праведне», церковні устави тощо. 

Літературні пам’ятки, їх особливості як історичних джерел. Світська література. 
«Повчання» Володимира Мономаха, «Моління» Даніїла Заточника. «Слово про Ігорів 
похід». Церковні пам’ятки: Києво-Печерський Патерик, житія святих тощо. 

Свідчення іноземних авторів ІХ – ХІІІ. Пам’ятки усної народної творчості, їх 
особливості як історичних джерел. 

 
Тема 8. Джерела історії України литовсько-польської доби (друга половина ХІV - 

перша половина ХVІІ ст.). 
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Особливості історичних джерел у зв’язку з захопленням українських земель сусідніми 
державами. Книги Литовської і Польської метрик. Описові матеріали (інвентарії, люстрації), 
їх інформативність. Документи Московської держави. 

Особливості і етапи літописання ХІV - першої половини ХVІІ ст. Загальноукраїнські 
літописи: Густинський, “Київський літопис початку ХVІІ ст.”, їх нова проблематика і 
значення. Місцеві літописи: Львівський, Хмільницький, Острозький, їх значення. 
Монастирське літописання.  

Особливості і види мемуарів, їх характер і значення. Особливості, характер і значення 
історичних творів польських авторів: Я.Длугоша, М.Мєховського, М.Стрийковського, М. та 
І. Бельських та ін. Твори письменників-полемістів кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. як історичні 
джерела з історії України. 

Пам’ятки усної народної творчості, їх особливості і значення.  
Тема 9. Джерела історії України козацько-гетьманської доби (друга половина ХVІІ – 80 

–ті рр. ХVІІІ ст.) 
Документи української козацької державності. Універсали, накази, декларації 

гетьманів. Документи Богдана Хмельницького. «Конституція» П.Орлика - цінна пам’ятка 
української суспільно-політичної думки початку ХVІІІ ст.  

Посилення інтересу до літописання в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. Особливості 
козацько-старшинських літописів. Літопис Самовидця,  Г.Грабянки,  С.Величка. 
Хмільницький та Львівський літописи про початок Визвольної війни. Монастирські 
літописи. Записки іноземців.  
 
Тема 10. Джерела історії України доби національного відродження (кінець ХVІІІ ст. – 

1917 р.) 
Політичні та соціально-економічні зміни в становищі українських земель. Характер 

законодавчих актів, їх публікації. Документи органів влади і управління, особливості їх 
діловодства. Архівні фонди. Публікації документів і матеріалів. 

Особливості статистики першої половини ХІХ ст. Розвиток статистики в другій 
половині ХІХ - початку ХХ ст. Статистика урядова, відомча, земська, наукових та 
громадських організацій. Досягнення і недоліки статистичних обстежень і публікацій другої 
половини ХІХ - початку ХХ ст. 

Матеріали періодичної преси - новий вид історичних джерел, їх характерні риси, види, 
значення. Нові явища в мемуарній літературі ХІХ - початку ХХ ст. Матеріали активних 
учасників суспільно-політичного і національно-визвольного руху на Україні. Мемуари діячів 
культури - І.Ю.Репіна, В.Г.Короленка, С.В.Васильченка та ін. Епістолярні джерела. 
 
Тема 11. Джерела новітньої історії України та періоду суверенної української держави. 

Документи політичних партій та громадсько-політичних організацій. Корінні зміни в 
економіці, політиці, духовній сфері. Документи і матеріали органів влади і управління.  

Характеристика радянської статистики, її етапів і особливостей. Місце і роль періодики 
в радянському суспільстві. Класифікація періодичної преси. Самвидав. Жанри публікацій в 
періодичній пресі, їх особливості як історичного джерела. Особливості радянської мемуарної 
літератури як історичного джерела.  

Якісно нові умови політичного і соціально-економічного розвитку після проголошення 
України незалежною державою. Актові матеріали і їх публікації. Праці і виступи провідних 
державних діячів України. Документи і матеріали політичних партій і громадсько-
політичних об’єднань України.  
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МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО 
Тема 1. Історія та теорія музейної справи. Світовий та вітчизняний досвід 

музейництва. 
Музей як соціокультурний феномен. Теорії виникнення музею. Поняття «музейна 

справа». Класичне та новітнє розуміння соціальних функцій музейного закладу. Теоретичне 
забезпечення діяльності музейної сфери: музеєзнавство та музеологія як якісно різні ступені 
наукової бази музейництва. Історичний, теоретичний та прикладний аспект музеології. 

Результати вивчення історії світового музейництва, історичного розвитку музейної 
справи України та зарубіжних країн. Періодизація світової історії музейної справи та 
загальна характеристика кожного етапу.  

Прафеноменальна стадія музейництва. Розвиток прамузейної справи в цивілізаціях 
Стародавнього Сходу. Культурно-історичні умови розвитку музейної справи в Стародавній 
Греції. Стародавній Рим – продовжувач античних традицій музеєстворення. Реалізація 
музейної потреби в добу середньовіччя. Стан музейної справи в добу відродження.  

Розвиток музейної справи в XVII ст. Початок нового етапу у світовому музейництві. 
Поступ музейництва протягом ХVШ ст. Вплив ідеології Просвітництва на характер 
музейного будівництва. Формування музейних мереж у європейських країнах. 

 Розквіт музейної справи в ХIX – початку XХ ст. Формування суспільної музейної 
свідомості, виникнення традиційної (академічної) моделі музейного закладу, її соціальні 
функції. Культурно-історична ситуація першої половини ХХ ст. і стан музейної сфери. 
Початок міжнародного співробітництва в музейній галузі. «Музейний вибух» 1960–1970-х 
рр.: передумови, сутність, наслідки. 

Новітнє розуміння музею та його соціальних функцій; нові критерії оцінки музейної 
діяльності. Пошуки оптимальних музейних моделей XXI ст. та їх різновиди. 
Міждисциплінарний характер теоретичного забезпечення музейної справи як обов'язкова 
умова її подальшого розвитку. 

 
Тема 2. Наукове комплектування, облік та зберігання музейних фондів. 

Загальне поняття про фонди. Музейний предмет як одиниця зберігання: науковий, 
культурний, юридичний статус. Музейне джерелознавство. 
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Структура фондів музею. Склад основного фонду, фонду науково-допоміжних 
матеріалів, фонду сировинних матеріалів. 

Закон України про музеї. Юридичні основи фондової роботи. 
Поняття комплектування музейних фондів і збиральницької роботи музеїв. Основні 

цілі, принципи і засоби комплектування. Планування комплектування. 
Робота фондово-закупівельної комісії, її склад, завдання, повноваження. 
Законодавчі підстави роботи з обліку музейних фондів. Перший ступінь обліку 

фондів. Допоміжна та внутрішня музейна документація. Другий ступінь обліку музейних 
фондів. Науковий паспорт предмета. Каталогізація музейних предметів. 

Використання сучасних мультимедійних технологій щодо обліку та наукової 
каталогізації музейних фондів, вирішення прикладних завдань фондової роботи. 

Загальні принципи, умови і завдання зберігання музейних фондів. Вимоги до системи 
зберігання та режиму зберігання.  

Фактори, що впливають на збереження музейних матеріалів. Організація системи 
зберігання музейних предметів. Режим зберігання музейних предметів за видами матеріалу. 
Архітектура музейної будівлі відповідно до завдань зберігання та охорони музейних фондів. 
Приміщення для зберігання фондів і їх обладнання. 

Правила проведення контрольних оглядів фондових приміщень та їх документація. 
 

Тема 3.Науково-дослідна робота музеїв. 
Поняття науково-дослідної роботи музеїв. Основні напрями дослідницької діяльності 

музею та музейних співробітників: історія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка. 
Історико-культурне дослідження першоджерел – один з центральних напрямів наукової 
роботи.  

Наукові дослідження в обсязі профільних наук: документуючі властивості 
музейних предметів, їх значення для розвитку профільної дисципліни; збір емпіричних 
даних, накопичення, зберігання, первинна обробка та систематизація джерел, 
узагальнення отриманих даних, перетворення їх в систему наукових фактів, 
співвідношення з наявними знаннями й уявленнями. 

Формування нових знань в галузі теорії і методики збору, зберігання, обробки і 
використання музейних предметів. Напрями дослідної діяльності музеїв: розробка 
наукової концепції музею; дослідження в сфері комплектування фондів; вивчення 
музейних предметів і колекцій; дослідження в галузі охорони і зберігання фондів; 
наукове проектування експозицій і виставок; дослідження в сфері музейної 
комунікації; вивчення історії музейної справи; вивчення історіографії музеєзнавства. 

Вивчення, атрибуція та опис музейних предметів і колекцій (речові джерела): 
наукове дослідження пам’яток кераміки; дослідження зброї; дослідження меблів; 
дослідження предметів з дерева; наукове дослідження тканин у музеях; дослідження 
декоративно-прикладних предметів з металу. Типологія. Аспекти джерелознавства. Засоби 
дослідження та визначення. 

 
Тема 4. Науково-експозиційна робота музеїв. 

Музейна експозиція як інформаційна система. Експозиція як частина дійсності, 
фрагмент природи і матеріального світу людини, як відображена картина дійсності. 
Експозиція як інформаційно-комунікативна музейна система. 

Принципи побудови експозиції: науковість; наочність; комунікативність. Типи 
експозицій. Вибір методів експонування. Різновиди експозиційних матеріалів. 

Художнє оздоблення експозиції. Забезпечення єдності форми та змісту експозиції, 
образного відображення концептуального задуму. Архітектурно-художнє вирішення 
експозиції, художнє проектування. Поняття експозиційного ансамблю, його зміст, вимоги до 
ансамблю. 
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Дані педагогіки та психології. Роль кольору і світла. Використання наочно-
просторового середовища. Організація маршруту та ритм огляду експозиції. 

Музейне обладнання та його роль у створенні експозиційного простору. Різновиди 
обладнання. Технічні засоби експозиції і їх значення. 

Визначення теми експозиції. Визначення кола джерел, їх вивчення, підбір експонатів. 
Створення наукової концепції експозиції, експозиційного задуму. Написання ТЕП, структура 
і зміст. 

Розробка текстів, етикетажу, підбір експонатів, науково-допоміжних матеріалів, 
обладнання, технічних засобів. 

Популяризація експозиції: підготовка екскурсоводів; складання путівників та 
листівок, проспектів та буклетів, текстів для ЗМІ, телепрограм, афіш. 

Охоронно-топографічний опис експозиції. 
 

Тема 5. Система музейних соціальних комунікацій. 
Теорія музейної комунікації: джерела і суть. Концепція Камерона. Концепція 

Маршалла Маклюєна. Структура або моделі музейної комунікації. Розвиток рольової 
структури музею. Основні форми музейної комунікації. 

Основи структури екскурсії. Класифікація екскурсій. Критерії формування 
екскурсійної тематики. Методика підготовки та проведення музейної екскурсії. 

Музейні лекції: поняття та класифікація. Критерії формування лекційної тематики. 
Методика підготовки та читання музейних лекцій. 

Музейні науково-теоретичні конференції та музейні науково-практичні семінари: 
специфіка, методика організації і проведення. 

Нетрадиційні форми музейної комунікації: гуртки, клуби, свята і спеціалізовані 
програми: поняття, класифікація. Методика організації. 

Диференційований підхід до спілкування із музейною аудиторією: характеристика 
різних категорій відвідувачів. Міждисциплінарне теоретичне забезпечення діяльності 
музейних комунікацій.  

Друкарська продукція музеїв. Відеопродукція музеїв. Організація роботи музеїв із 
засобами масової інформації. Реклама музею і його діяльності. 

Етапи комп'ютеризації музею і музейні інформаційні стандарти. Організація 
внутрішньомузейного інформаційного центру. Музей та інформаційні мережі.  

 
Тема 6. Теоретичні основи пам’яткознавства. Державна і міжнародна політика в галузі 

охорони та використання нерухомих пам’яток культури. 
Проблеми створення наукової теорії пам’яткознавства. Опис та класифікація 

пам’яток. Проблема пошуку та комплексного вивчення. Необхідність створення методики, 
загальних теоретичних основ виявлення, вивчення і охорони пам’яток історії та культури. 
Визначення термінів: культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка, охорона 
культурної спадщини, зони охорони пам’ятки, історичне населене місце, історичний ареал 
населеного місця, традиційний характер середовища, консервація, реабілітація, реставрація, 
музеєфікація. Поняття історико-культурного надбання та історико-культурного середовища 
в сучасній українській та зарубіжній науці.  

Класифікація нерухомих культурних об’єктів за типами та видами. Характеристика 
типів об’єктів культурної спадщини: споруд (витворів); комплексів (ансамблів); визначних 
місць. Характеристика видів об’єктів культурної спадщини: археологічних, історичних, 
монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, 
ландшафтних. 

Міжнародне право в галузі охорони культурних цінностей. Створення ООН та 
ЮНЕСКО і культурних комітетів та комісій. Діяльність ЮНЕСКО і ІКОМОСу у сфері 
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міжнародної охорони історико-культурного та природного середовища. Статути 
міжнародних організацій, їх нормотворча діяльність. 

Створення зводу пам’яток історії та культури. Поняття зводу. Мети та завдання зводу. 
Структура зводу та його зміст, побудова. 

Методика та практика пропаганди пам’яток культури. Досвід роботи державних та 
громадських організацій. Залучення фахівців та населення до охорони культурної спадщини. 
Державні музеї – центри пропаганди і пошукової роботи. 

Лекційна пропаганда. Екскурсійне відвідування пам’яток. Комплексні екскурсії. 
Визначення можливостей для туристичного та екскурсійного обслуговування 
музеєфікованих об’єктів. 
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

на ступінь «магістр» 
зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Загальні положення 

 
Здобувачі, що складають фахове вступне випробування на ступінь «магістр», повинні мати цілісне 

уявлення про соціокультурні форми, процеси й практики, їх історичну і практичну динаміку, можливості 
їхнього пізнання, проектування й реалізації. 

Засадничими для усвідомлення теорії і методології менеджменту соціокультурної діяльності є 
сукупність ідей щодо культури, що визначають дозволяють виявити специфіку діяльності людини та 
соціальних груп. Зокрема: тлумачення культури як способу життя, а також як сукупності цінностей, символів, 
норм і стилів спілкування. 

Здобувачі, які беруть участь у випробовуваннях мають орієнтуватися у  теоріях, підходах й 
концепціях, які розкривають розмаїття соціокультурних практик і дозволяють аналізувати проблеми їхньої 
реалізації.  

Здобувач повинен знати: 
 основи теорії соціокультурної діяльності, зокрема, розуміти зв'язок соціального й культурологічного знання; 
 предмет менеджменту як наукової дисципліни; 
 місце менеджменту соціокультурної діяльності в сучасному гуманітарному знанні;  
 зміст категорій, понять і термінів менеджменту соціокультурної діяльності; 
 специфіку генезису технологій соціокультурної діяльності. 

Здобувач повинен вміти:  
 визначати проблематику соціокультурної діяльності та формулювати положення наукового дослідження; 
 критично осмислювати підходи до створення соціокультурного проекту;  
 аналізувати переваги та недоліки менеджменту щодо соціокультурних процесів. 

Під час виконання завдання здобувач має продемонструвати навички: 
 оперування інформацією; 
 обґрунтування власної думки щодо проблем практичної діяльності менеджера; 
 аргументації обраного варіанту вирішення проблеми; 
 письмового оформлення концепції проекту. 

Під час вступного випробування здобувачу видається екзаменаційний білет, якій містить завдання для 
перевірки рівня науково-теоретичної підготовки. Теоретичні питання стосуються таких навчальних дисциплін: 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Основи теорії комунікації», «Маркетинг соціокультурної 
діяльності». 

Здобувач повинен надати атестаційній комісії заповнений бланк відповіді на кожне теоретичне питання 
та розкрити зміст відповіді у співбесіді.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється атестаційною комісією за 12-бальною шкалою. Підсумкова 
оцінка виставляється за розв'язання теоретичних питань та рівня обґрунтування і захисту вчасної думки за 
такими критеріями: 

12-10 бали — якщо відповідь на питання відповідає його змісту, є інформативною, логічною, 
завершеною, відображає аналітичні здатності відповідача, відповідає сучасному рівню теоретичного 
осмислення запропонованої проблеми, виконана з використанням професійної термінології;  

9-7 — якщо відповідь є інформативною, логічною, виконаною із застосуванням професійної 
термінології, проте містить незначні помилки, які не вплинули на зміст та висновки, відповідь є 
структурованою, але має місце непослідовність у викладі матеріалу, обґрунтування власного варіанту 
вирішення проблеми загалом відповідає сучасній теорії; 

6-4 — якщо відповідь є загалом вірною, проте містить помилки, що частково вплинули на зміст, 
висновки є загалом правильними, але сам хід міркування є непослідовним, професійна термінологія 
використовується невпевнено, мають місце проблеми з обґрунтуванням вчасної думки, але загалом вона 
відповідає критеріям науковості;  

3-1 — якщо є суттєві помилки, що демонструють відсутність системних знань, структура відповіді є 
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неповною, хід міркувань є суперечливим, мають місце проблеми з обґрунтуванням власної думки, висновки не 
у повній мірі відповідають науковому підходу до розв’язання професійних проблем.  
 

 
ОСНОВНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ 

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Соціокультурна діяльність в контексті глобалізації культури. Дозвіллєва діяльність та ії різновиди. 
Менеджмент в галузі культури та менеджмент соціокультурної діяльності: спільність та специфіка. Арт-
менеджмент. Співвідношення понять «менеджер», «менеджер соціокультурної діяльності».  

Основні категорії менеджменту соціокультурної діяльності. Історія становлення інституту 
менеджменту соціокультурної діяльності. Види капіталів у менеджменті соціокультурної діяльності.  

Функції менеджменту соціокультурної діяльності. Технології менеджменту соціокультурної діяльності. 
Методи менеджменту соціокультурної діяльності  

Соціокультурний проект як метод управління. Стратегії розвитку соціокультурного буття. Принципи 
розроблення успішних стратегій. Управління символічним капіталом. Соціокультурне проектування. 
Фінансування соціокультурної діяльності. Соціально-комунікаційні системи. Організація комунікаційного 
процесу. Технології прийняття рішень.  

Управління часом. Керівництво та лідерство. Інноваційні форми роботи менеджера соціокультурної 
діяльності. Управління власним станом здоров’я. Стратегія саморозвитку менеджера. 
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ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Поняття «комунікація». Предмет теорії комунікації. Функції теорії комунікації. Основні відмінні риси 
понять комунікація, діалог, спілкування. Міждисциплінарний характер теорії комунікації. Проблема 
комунікації в античній культурі. Типи комунікаторів: ключовий комунікатор, лідер думок. Види вербальної 
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комунікації. Чинники, що впливають на інтерпретацію невербальних сигналів у процесі комунікації. Типи 
комунікації. Форми комунікації. Елементи комунікативного процесу: повідомлення, джерело повідомлення, 
кодування і декодування, одержувач, зворотний зв’язок. Комунікативні бар’єри. Унікальність комунікативного 
процесу: діахронність, діатопність, мультиплікування, симультанність, реплікація. Головні моделі масової 
комунікації: неомарксизм, постмодернізм, інформаційні концепції. Поняття «масова комунікація». Структура 
масової комунікації.  
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МАРКЕТИНГ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сфера послуг у ринковій економіці. Соціальна сфера як об'єкт маркетингу. Характеристика ринків і 
маркетингу в соціокультурній діяльності. Маркетинг організацій і територій. Маркетинг подій. Некомерційний 
маркетинг. Маркетинг послуг. Маркетинг у сфері культури, традицій і прикладної народної творчості.  

Маркетингова інформаційна система підприємства. Система маркетингових досліджень підприємства. 
Маркетингові дослідження на ринку послуг. Сегментування ринку товарів та послуг. 

Маркетингова продуктова політика підприємства. Формування послуги на ринку. Маркетингова цінова 
політика підприємства. Цінова тактика на ринку послуг. Маркетингова збутова політика підприємства. 
Маркетингова політика комунікацій підприємства. Комунікаційна політика на ринку послуг. Система 
маркетингових комунікацій. Значення виставок та ярмарків у маркетинговій діяльності. 

Управління маркетингом у соціально-культурній діяльності. Соціально-значимі проекти й програми. 
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО КОМПЛЕСКНОГО ІСПИТУ 

для здобуття ступеня «магістр»  
зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня бакалавра чи 

спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фаховий комплексний іспит, який 
оцінюється за 12-бальною шкалою. 

Здобувачі повинні мати фундаментальну професійну підготовку рівня бакалавр або спеціаліст будь-
якого навчального напряму, що є підґрунтям для освоєння та набуття практичних навичок з майбутньої 
професії. 

Засадничими для усвідомлення теорії і методології менеджменту соціокультурної діяльності є 
сукупність ідей щодо культури, що визначають дозволяють виявити специфіку діяльності людини та 
соціальних груп. Зокрема: тлумачення культури як способу життя, а також як сукупності цінностей, символів, 
норм і стилів спілкування. 

Здобувачі, які складають іспит, повинні орієнтуватися у змісті базових тем, у яких представлені різні 
теорії, підходи й концепції комунікації, мати уявлення про типологічне різноманіття практик менеджменту і 
маркетингу, та проблеми їхнього здійснення у соціокультурній діяльності.  

Здобувач повинен мати уявлення про: 
 основи теорії сучасної соціокультурної діяльності,  
 предмет та категоріальний апарат менеджменту як наукової дисципліни та його місце як виду професійної 

діяльності;  
 зміст категорій, понять і термінів маркетингу у контексті певних теорій і практик. 

Здобувач повинен вміти:  
 визначати проблематику соціокультурної діяльності та формулювати положення її наукового дослідження; 
 критично осмислювати підходи до вирішення соціокультурних проблем;  
 аналізувати переваги та недоліки менеджменту щодо реалізації запропонованих шляхів розв’язання 
соціокультурної проблеми. 

Під час виконання завдання здобувач демонструє навички: 
 оперування інформацією та логічного її викладу;  
 використання категоріального апарату менеджменту та маркетингу; 
 обґрунтовування власної думки щодо поставлених завдань. 
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Екзаменаційне випробування складається з двох частин: відповідь на теоретичні питання та 
презентація практичного завдання. Теоретичні питання поєднують навчальні напрями «Соціокультурна 
діяльність», «Менеджмент», «Маркетинг». Здобувач повинен надати вступний комісії заповнений бланк 
відповіді на кожне теоретичне питання. Відповіді є  підставою для оцінки вміння використовувати науково-
теоретичні знання у вирішенні практичних завдань.  

Практичне завдання вступнику необхідно заздалегідь подати до прийомної комісії у вигляді реферату 
за темою з актуальної проблематики соціокультурної діяльності, яку він обирає за власним бажанням. 
Практичне завдання спрямоване на створення концепції власного бачення та шляхів вирішення 
соціокультурних проблем. 
 
 

 
ОСНОВНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Соціокультурна діяльність як доцільна активність соціального суб’єкта (особистості, спільності, 
соціального інституту, етносу, нації), спрямована на створення, збереження, трансляцію, засвоєння і розвиток 
традицій, цінностей і норм культури. елементи духовної культури: а) інтелектуальні (наука, освіта); естетичні 
(мистецтво, література); етичні (мораль); соціальні (мова, побут, звичаї, право, політика); релігійні.  

Соціальні функції культури: інформаційна, комунікативна, інтеграційна, адаптивна. Система 
культурних цінностей: головні життєві цінності (уявлення про мету і сенс життя, щастя); цінності 
міжособистісного спілкування (чесність, доброзичливість); демократичні цінності (права людини, свобода 
слова, совісті, партій); прагматичні цінності (особистісний успіх, заповзятливість, прагнення до матеріального 
багатства); світоглядні, моральні, естетичні. «Продукти» духовного виробництва: ідеї, теорії, образи, духовні 
цінності; духовні суспільні зв’язки індивідів Культура як специфічна галузь невиробничої сфери.  

Складові системи управління галуззю культури та мистецтва. Сфери реалізації соціокультурної 
діяльності: художня культура, соціокультурна реабілітація. Культурно-дозвіллєва діяльність – складова частина 
соціокультурного процесу. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності на місцевому рівні. Культурно-
дозвіллєва робота з інвалідами. Школа як центр соціального виховання. Добровільні об’єднання дітей та молоді 
та їх роль у соціальному вихованні. Молодіжні форми дозвілля.  

Соціальні субкультури. Типологія молодіжних субкультур. Антисоціальні молодіжні субкультури. 
Просоціальні молодіжні субкультури. Ідеологічна спрямованість та символіка молодіжних рухів. Мотиви 
участі в молодіжних субкультурах. Види молодіжних субкультур. Символіка молодіжних субкультур. 

Жанри масової культури – музика, кіно, література, ЗМІ, спорт, туризм. Суспільство глядачів. 
Телевізійні дослідження як напрям в дослідженнях масового суспільства. Специфіка знання (науково-популярні 
та історичні програми) на телеекрані і його інтерпретація. Універсальність ТБ як масового дозвілля. Політичні 
риторики і політичні особливості теледискурса. 
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16. Фролов С. Социология организаций / С. Фролов. — М. : Гардарики, 2001. — 363 с. 
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 МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Поняття менеджменту. 
Історія розвитку менеджменту. Еволюція управлінської думки. 
Основи теорії організації. 
Функції менеджменту. Технологія менеджменту. Види планування. Моделі організаційних структур. 

Теорії мотивації. 
Контроль як функція менеджменту. Види контролю. 
Типи лідерства. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Технологія прийняття управлінських 

рішень. Методи управління. 
Комунікації у менеджменті. Оцінка ефективності управлінської діяльності в організації. 
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4. Гріфін Р. Основи менеджменту: підруч. / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 642 с. 
5. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / під. Ред. Р. Дяківа.  – К.: Міжнародна економічна 

фундація, 2000. – 700 с. 
6. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: навч. посібник. / І. В. Іванова –К.: Київ. нац. торг.–

екон. ун-т, 2001. – 107 с. 
7. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: навч. посіб. / І. В. Іванова – К.: Київ. нац. торг.– 

екон. ун-т, 2001. – 247 с. 
8. Кредісов А. О. Менеджмент для керівників / А. О. Кредісов, Є. Г. Панченко, В. А.  Кредісов. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 1999. –556 с. 
9. Кузьмін О. Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник.: Підручник. – К.:  

«Академвидав», 2003. – 411 с. 
10. Кузьмін О. Є. Менеджмент японський. Економічна енциклопедія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник: У 

трьох томах Т. 2. / Відп. ред. С.В. Мочерний. –К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 387с. 
11. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: пер. с англ. — М.: Дело, 2000. 

— 704 с. 
12. Соціокультурний менеджмент у графічному дизайні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенюк 

Г. Є., Шкуркіна В. М., Афенченко Г. В. ; М-во освіти і науки України. — Ялта : [Рекл. агенція "ГІД" 
КГУ], 2010. — 137 с. 

13.  Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. /М. Г. Твердохліб –К.: КНЕУ, 
2000. –208 с.  

14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підруч.\ Ф. І. Хміль. – К., «Академвидав», 2007.  – 450 с. 
 
 

МАРКЕТИНГ  
 

Поняття маркетингу у ринковій економіці. Характеристика ринків і видів маркетингу. Маркетинг 
організацій і територій. Маркетинг подій. Некомерційний маркетинг. Маркетинг послуг. Маркетинг у сфері 
культури.  

Маркетингова інформаційна система підприємства. Система маркетингових досліджень підприємства. 
Маркетингові дослідження на ринку послуг. Сегментування ринку товарів та послуг. 
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Маркетингова продуктова політика підприємства. Формування послуги на ринку. Маркетингова цінова 
політика підприємства. Цінова тактика на ринку послуг. Маркетингова збутова політика підприємства. 
Маркетингова політика комунікацій підприємства. Комунікаційна політика на ринку послуг. Система 
маркетингових комунікацій.  

Процес та етапи управління маркетингом на підприємстві. План та програми маркетингової діяльності. 
 

Література: 
1. Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг. 2 -е изд. / Г. Беквит – М. : Альпина, 2005.- 224 с.  
2. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник для вузів./ С. С. Гаркавенко – К. : Лібра, 2004. – 712с. 
3. Завьялов П. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. / П. Зпвьялов. –М.:  ИНФРА-М, 2000. – 496 с. 
4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. / Ф. Котлер — СПб. : 

Питер Ком, 1998.  — С. 148. 
5. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посібник. / Т. І. Лук’янець – К. : КНЕУ, 2004. – 

524 с. 
6. Подкуйко Н. Д. Маркетинг в соцiально-культурнiй сферi: навч. посiб. / Нiна Дмитрiвна Подкуйко, Н. О. 

Кiзнер; Держ. акад. кер. кадрiв культури i мистецтв.- К.: ДАКККiМ, 2002.- 95 с. 
7. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг : Учебно-практическое пособие / Людмила Степановна Шевченко. - 

Консум, 2000. - 672 с.  
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Мета реферату – висвітлення актуальної проблеми зі сфери соціокультурної діяльності та визначення 
позиції автору з шляхів її вирішення. Реферат обсягом до 0,5 др. арк. (12 стор. формату А4) оформлюється 
згідно вимог Держстандарту. 

Зміст практичного завдання описує сучасний стан соціокультурного  явища, що доповнюється, 
наприклад, соціологічними і культурологічними дослідженнями.  

Результатом виконання практичного завдання є творче видіння комплексу заходів з розв’язання чи 
розвитку соціокультурної ситуації. 

Структура реферату складає: 
Титульний аркуш (додаток). 
Зміст. 
Вступ.  
І. Аналітико-дослідницька частина. 
1.1. Стислий опис проблемного поля. Актуальність. 
1.2. Визначення цільової аудиторії. 
ІІ. Планова частина.  
2.1. Місія проекту. 
2.2. Комплекс заходів 
ІІІ. Організаційна частина. 
3.1. Модель організаційної структури для реалізації заходів. 
3.2. Комунікації під час проведення заходів. 
Висновки.  
Список використаних джерел. 

 
Література: 

 
1. Дридзе Г. М., Орлова Э. А. Основы социокультурного проектирования. / Дридзе Г. М., Орлова Э. А. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 1995. – 202 с  
2. Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в Росии / В. Домнин. – СПб. : Питер, 2004. – С. 145. 
3. Ерасов Б. Социальная культурология / Б. Ерасов – М.: Гардарики, 1996. – 410 с. 
4. Звернецька О. Нові засоби масової комунікації: соціолоічні аспекти / О. Звернецька. – К. Освіта, 1993 – 130 с. 
5. Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика: учеб. пособие. – 8-е изд. / С. Катлип, А.Сентер, Г. Брум; 
за ред. Брум Г. – М.-СПб.-Киев : Вильямс, 2001. – 624 с.  
6. Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Р. Льюис. 
М.: Дело, 2001. – 448с. 
7. Марков А. П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учеб. пособ. / А. П. Марков. – 
СПб.: СПГУП, 1997. – 262 с. 
8. Морозова Е. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы / Е. Морозова. СПб.: 
Михайлов, 2002. – 317 с. 
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9. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства / М. Переверзев, Т. Косцов. М.:Инфра-М, 2007. – 
192 с. 
10. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский С.- Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. 
СПб.: Лань, 2001. – 382 с. 
11. Соціокультурний менеджмент у графічному дизайні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенюк Г. 
Є., Шкуркіна В. М., Афенченко Г. В. ; М-во освіти і науки України. — Ялта : [Рекл. агенція "ГІД" КГУ], 2010. 
— 137 с. 
12. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання" (уведено вперше). 
 
 

Інформаційні ресурси 
 
Ярмарок ідей для культури. Міністерство культури України [Електронний ресурс]. — Режим доступу 

http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/article/342554. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється атестаційною комісією за 12-бальною шкалою. Підсумкова 
оцінка виставляється за розв'язання теоретичних питань та рівня обґрунтування і захисту вчасної думки за 
такими критеріями: 

12-10 бали — якщо відповідь на питання відповідає його змісту, є інформативною, логічною, 
завершеною, відображає аналітичні здатності відповідача, відповідає сучасному рівню теоретичного 
осмислення запропонованої проблеми, виконана з використанням професійної термінології;  

9-7 — якщо відповідь є інформативною, логічною, виконаною із застосуванням професійної 
термінології, проте містить незначні помилки, які не вплинули на зміст та висновки, відповідь є 
структурованою, але має місце непослідовність у викладі матеріалу, обґрунтування власного варіанту 
вирішення проблеми загалом відповідає сучасній теорії; 

6-4 — якщо відповідь є загалом вірною, проте містить помилки, що частково вплинули на зміст, 
висновки є загалом правильними, але сам хід міркування є непослідовним, професійна термінологія 
використовується невпевнено, мають місце проблеми з обґрунтуванням вчасної думки, але загалом вона 
відповідає критеріям науковості;  

3-1 — якщо є суттєві помилки, що демонструють відсутність системних знань, структура відповіді є 
неповною, хід міркувань є суперечливим, мають місце проблеми з обґрунтуванням власної думки, висновки не 
у повній мірі відповідають науковому підходу до розв’язання професійних проблем.  
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ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ 
для здобуття ступеня  магістра  

 зі спеціальності  029. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

на основі ступеня бакалавра, спеціаліста 

 
Прийом абітурієнтів, які мають диплом «бакалавра» та/або «спеціаліста», та вступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра, проводиться за результатами фахових вступних 
випробувань. Вони відбуватимуться у формі співбесіди і містять запитання з навчальних дисциплін 
циклів фундаментальної підготовки та дисциплін циклу професійної підготовки, які об’єднані в два 
блоки, відповідно до напрямів діяльності. 

Для складання втупних іспитів, абітурієнт обирає один з цих двох напрямів: 
- Інформаційна та документаційна діяльність 
- Бібліотечно-інформаційна діяльність 
-  

 
Інформаційна та документаційна діяльність 
 
Документно-діловодні дисципліни Інформаційно-комп’ютерні дисципліни  

 
1. Система законодавства України як 

система нормативно-правових актів. 
2. Документообіг: поняття, вимоги до 

організації.  
3. Організація кадрового діловодства: 

загальна характеристика. 
4. Управлінський документний ресурс: 

загальна характеристика 
5. Документознавство як наука. Теорія 

документації Поля Отле. 
6. Генеза документознавства. 
7. Документ: поняття, еволюція форм 
8. Документ як джерело інформації і 

пам'ятник культури.  
9. Історія документа  
10. Закономірності розвитку документних 

потоків та масивів як складових 
документальної комунікації 

11. Згортання документної інформації: види, 
значення 

12. Наукова обробка документів: сутність, 
види, значення 

13. Організація документаційного 
забезпечення діяльності установ різного 
рівня управління 

14. Організація інформаційно-аналітичної 
діяльності в установі. 

15. Організація управління документацією 
16. Законодавча, нормативно-методична 

база документаційного забезпечення 
діяльності установи 

17. Патентна документація. Джерела 

1. Інформатика: теоретична та прикладна, 
основні визначення 

2. Види інформації та її класифікації   
3. Властивості та закономірності інформації 
4. Джерела інформації: документальні та 

фактографічні.   
5. Інформаційний пошук: методика, стратегія, 

критерії видачі інформації 
6. Інформаційно-пошукові мови: базові 

поняття та призначення 
7. Інформатизація суспільства: передумови та 

зміст 
8. Бази даних: визначення, технологія, етапи 

розробки. 
 Основні моделі данних: визначення, 

характеристика. 
10. Технології збереження інформації 
11. Текстові та табличні процесори: інтерфейс 

та інструментальні засоби. 
12. Системи управління базами даних (СУБД): 

визначення, склад.  
13. Основні функціональні можливості та 

призначення СУБД Access 
14. Інформаційно-обчислювальні мережі: 

призначення, класифікація. 
15. Універсальні засоби пошуку інформації в 

Інтернет: класифікація, методика. 
16. Електронний документообіг: основні поняття  
17. Принципи та засоби управління електронним 

документообігом. 
18. Web-технології в управлінні електронним 

документообігом 
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пошуку патентної документації 
18. Ліцензійна діяльність. Класифікація та 

види ліцензій. 
19. Індексування документів: поняття, 

сутність, види. 
20. Процес систематизації документів: 

зміст, етапи, особливості 
21. Документні класифікації: сутність, 

значення 
 

19. Електронний архів: принципи організації та 
структура 

20. Автоматизована інформаційна система  як 
складний організаційно-технічний комплекс. 
Її функціональ на структура, характеристика 
підсистем. 

21. Системи автоматизації діловодства: загальна 
характеристика, програмне забезпечення. 

 

 
 
Список рекомендованої літератури:  
Інформаційна та документаційна діяльність: 
Розділ 1: 
1. Беспянська Г.В. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для дист. навч. – К.: Університет „Україна”, 

2004.  
2. Блюменау Д. И. Проблемы свертывания научной информации - Л., 1982.- С.11-24, 109-119. 
3. Воройский Ф.О. Аналитико-синтетическая обработка и переработка информации в 

автоматизированных системах НТИ: Основы организации и технологии : Учеб.пособие.- М., 
1991.- С. 176-194. 

4. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М., 
2001. 

5. Данюк В. М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — 
К. : Каравела, 2006. — 239с. 

6. Дахно И. И. Патентование и лицензирование: Учеб. пособие / Межрегиональная академия 
управления персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 216с. 

7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для уч. проф.-техн. закл. освіти. — 4.вид. — К. : 
Либідь, 2004. — 384с. 

8. Карпухина С. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. — М. : Центр 
экономики и маркетинга, 2002. — 352с. 

9. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 168 
с.  

10. Колосюк В.П., Дорофиенко В. В.Патентование и лицензирование: Учеб. пособие для студ. вузов. 
— Х. : Основа, 2000. — 194с. 

11. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і 
мистецтв / Держ.академія керівн. кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ, 2003. — 58с. 

12. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник для студ. вузов культуры. — 7.изд., стер. — К. : 
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Бібліотечно-інформаційна діяльність 
 

Книгознавство. Бібліотекознавство. 
Бібілографознавство. Архівознавство 

Бібліотечно-інформаційні технології 
 

1. Теорія книги як засобу соціальної 
комунікації Книгознавство як наука: 
об’єкт, предмет, структура, методи. 

2. Основні етапи розвитку книгознавства. 
3. Конструкція і структура книги: 

характеристика основних елементів. 
4. Видання: сутність та класифікація. 
5. Книжкова справа як система: 

характеристика базових складових. 
6. Бібліотекознавство як наука: об’єкт, 

предмет, структура, методи. 
7. Бібліотека в системі документальних 

комунікацій суспільства: спеціалізація 
діяльності. 

8. Правові засади функціонування 
бібліотечної галузі в Україні. 

9. Мережа бібліотек України: основи 
організації, види систем. 

10. Система управління бібліотекою. 
Структури, стилі та методи управління. 

11. Планування роботи бібліотеки: сутність, 
принципи. Види планів. 

12. Бібліотека як суб’єкт інформаційного 
ринку: спеціалізація діяльності. 

13. Міжнародне співробітництво бібліотек 
України: основні напрями, проблеми 
організації та розвитку. 

14. Бібліотечне фондознавство як наука: об’єкт, 
предмет, структура, методи. 

15. Система документопостачання бібліотек 
України: загальна характеристика. 

16. Бібліотечне каталогознавство як наука: 
об’єкт, предмет, структура, методи. 

17. Бібліографознавство як наука: об’єкт, 
предмет, структура, методи. 

18. Багатоаспектна класифікація бібліографії 
як галузі діяльності. 

19. Організація бібліографічної діяльності в 
бібліотечно-інформаційних установах. 

20. Бібліографічні ресурси: основні види, 
особливості інформаційного потенціалу. 

21. Архівознавство як наука: об’єкт, предмет, 
структура, методи. 

 

1. Автоматизовані технології обслуговування 
користувачів бібліотек. 
2. Автоматизована інформаційно-бібліотечна 
система (АIБС) як складний організаційно-
технічний комплекс. 
3. Програмне забезпечення автоматизованих 
інформаційно-бібліотечних систем: загальна 
характеристика. 
4. Лінгвістичне забезпечення автоматизованих 
інформаційно-бібліотечних систем: загальна 
характеристика. 
5. Уніфікація та стандартизація 
бібліографічного опису документів. Поняття 
комунікативного формату. 
6. Електронна каталогізація: технологія, 
стандарти, корпоративні системи.  
7. Конверсія бібліотечних каталогів в умовах 
інформатизації суспільства: сутність, напрями, 
аспекти. 
8. Зведені каталоги бібліотек України: 
сучасний стан та перспективи розвитку 
корпоративної каталогізації.  
9. УДК та ББК як інформаційно-пошукові мови 
традиційних і автоматизованих ІПС. 
10. Сутність, значення та методика реферування 
документів. 
11. Формування бібліотечного фонду як 
технологічний цикл: зміст, структура, напрями 
автоматизації. 
12. Інтернет-ресурси бібліотек: загальна 
характеристика. 
13. Інтернет-сервіс в бібліотеках: організація, 
послуги, навчання користувачів 
14. Електронна бібліотека: сутність та напрями 
створення. 
15. Управління формуванням фонду 
Національної електронної бібліотеки України. 
16. Управління автоматизацією бібліотеки. 
Стратегічні орієнтири технологічного розвитку 
бібліотек. 
17. Вивчення інформаційних потреб 
користувачів бібліотек: методика та організація 
проведення дослідження. 
18. Загальна методика бібліографування: основні 
процеси та операції. 
19. Бібліографічне інформування: особливості 
організації. 
20. Інформаційна культура користувачів: 
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поняття, склад знань, умінь, навичок. 
21. Технології збереження та захисту 
бібліотечних фондів. 
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ПРОГРАМА   

ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО  ІСПИТУ 

 для здобуття ступеня магістра  

  зі спеціальності 029. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

спеціалізації:  «ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фахове комплексне 
випробування, вступний екзамен з іноземної мови (ступінь магістра).  

 
ЗАПИТАННЯ: 

 
1. Технології обробки та збереження документів 

Еволюція розвитку інформаційних технологій та сфери їх застосування в документно-
інформаційній діяльності. Комп’ютер як основний інструментальний засіб впровадження 
інформаційних технологій в інформаційні системи. Технології збереження інформації. Технології 
обробки, відображення інформації та її технічні засоби. Основні поняття сучасних інформаційних 
технологій, що застосовуються в інформаційно-документаційній сфері. 
 

2. Особливості комп’ютеризації систем документаційного забезпечення управління 

Організаційна структура органів державної влади та управління. Ефективність функціонування 
органів державної влади та управління. Функції служб діловодства. Рівні ієрархії користувачів. 
Групове створення документів. Організаційно-розпорядча діяльність та її відображення в 
документації. Особливості обробки слабоструктурованої інформації. Основні схеми документообігу. 
Програма автоматизації органів державної влади та управління в Україні. Типові системи 
автоматизації органів державної влади та управління. Автоматизація взаємодії органів державної 
влади з громадянами, підприємствами та установами. 
 

3. Значення систем електронного документообігу в інфраструктурі управління 

Значення діловодстіва та документообігу в процесах  прийняття управлінських рішень. 
Поняття електронного діловодства та електронного документообігу. Сучасний стан ведення 
діловодства в Україні в управлінських структурах. Методологія електронного документообігу. 
Обумовленість переходу до електронного документообігу. Фактори, що сприяють розвитку 
електронного документообігу. Технологічні та організаційні переваги електронного документообігу. 
Підходи до автоматизації документообігу. Автоматизація документообігу в рамках автоматизації 
основної діяльності управлінської сфери. Створення окремої системи для автоматизації діловодства 
та документообігу. Специфічні особливості автоматизації документообігу. Порівняльна 
характеристика вітчизняного та західного діловодства.  
 

4. Сучасні технології зберігання архівних документів 

Традиційні технології збереження документів: паперові технології та мікрофільмування. 
Переваги та недоліки технологій збереження документів на паперових носіях та мікрофільмах. 
Застосування інформаційних технологій для збереження документів. Простота створення документу, 
як головна особливість застосування інформаційних технологій. Проблеми, пов’язані з головною 
особливістю застосування інформаційних технологій при роботі з документами. Системи 
електронних архівів, як засоби впорядкування інформації на електронних та традиційних носіях. 
Функціональні можливості та переваги систем електронних архівів. 
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5. Технології, що застосовуються для організації електронного документообігу 
Використання баз даних та електронних таблиць для зберігання та обробки структурованої 

інформації. Зберігання та обробка неструктурованої інформації. Основні поняття документальних 
інформаційно-пошукових систем (ДІПС). Етапи перетворення паперових документів у електронну 
форму. Сканування документів. Розпізнання графічного образу документа. Сегментація. Технології 
розпізнання. Верифікація. Використання технологій сканування та розпізнання у електронному 
документообігу. Організація безпечного зберігання та обробки документів з використанням 
технології клієнт-сервер. Організація доступу к зовнішнім сховищам даних за допомогою глобальної 
мережі Інтернет. Електронна пошта як засіб обміну електронними документами. Списки розсилання. 
Підтримка телеконференцій та створення дошки оголошень. Гіпертекстовий документ. Розміщення 
документів на Web-сторінці організації.  
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

для здобуття ступеня «магістр» 
за спеціальністю 034 - КУЛЬТУРОЛОГІЯ  

 
ВСТУП 

Вступне випробування зі спеціальності «Культурологія» (ступінь «магістр») являє 
собою випробування з професійно-орієнтованих дисциплін, які вивчалися на рівні 
«бакалавр» («спеціаліст»). 

Вступне випробування проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-
професійної й спеціальної підготовки потенційних студентів-магістрів і дозволяє виявити й 
оцінити готовність випускника до вирішення професійних завдань та до наукової й науково-
практичної діяльності. 

Вступне випробування має комплексний характер і проводиться по відповідній 
програмі, що охоплює спектр фундаментальних питань теорії культури й історії філософії. 

Претенденти на вступ для навчання на ступінь « магістр» повинні знати: 
 історію й основи сучасної науки, розуміти зв'язок природничого й 

гуманітарного знання в їх історичній взаємодії; 
 предмет культурології як наукову дисципліну; 
 місце культурології в сучасному гуманітарному знанні; 
 зміст категорій, понять і термінів культурології відповідно до певних теорій і 

концепцій культури; 
 історичні типи культур і способи трансляції культурних форм; 
 про мови культур, роль знаків і символів у культурі; 
 про форми релігійної свідомості в контексті культури; 
 про мистецтво як феномені культури, художні стилі в історії мистецтва. 

Вступне випробування проводиться відповідно до Правил прийому в ХДАК. 
Метою вступного випробування є визначення практичної й теоретичної 

підготовленості абітурієнтів до виконання вимог, передбачених навчальними планами 
другого (магістр) рівня вищої освіти. 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
Сутність, структура, історичні типи світогляду: міф, релігія, наука, філософія. Природа 

філософського знання. Об’єкт і предмет філософії. Функції філософського знання. Місце філософії в 
системі наук. Роль філософії в житті сучасного суспільства.  

Розділи філософії: онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія, історія філософії. Онтологія 
як розділ філософії, який вивчає фундаментальні принципи і категорії буття. Гносеологія як розділ 
філософії, який вивчає загальні механізми і закономірності пізнання світу людиною. Антропологія як 
розділ філософії, який вивчає здатність людини пізнавати й осмислювати саму себе. Аксіологія як 
розділ філософії, який вивчає цінності в системі людського буття. Історія філософія як розділ 
філософії, що займається вивченням виникнення й розвитку філософської думки і визначенням місця 
філософії в історії людства. 

Предмет історії філософії. Принципи, методи, функції історії філософії. Хронологічні межі 
періодів в історії філософської думки. Характеристика провідних ідей в історії філософі: 
космоцентризм стародавності, теоцентризм Середньовіччя, антропоцентризм Відродження, 
наукоцентризм Нового часу, енциклопедизм Просвітництва, світоглядні системи Німецької класичної 
філософії, плюралізм філософських напрямків сер. ХІХ – ХХ ст. 

Виникнення філософії у стародавній Індії. Веди та Упанішади як пам’ятки стародавньої 
індійської культури і філософії. Ключові терміни індуїзму: Атман, Брахман, сансара, карма, мокша.  

Витоки буддійського світогляду. Базові положення буддизму: життя є стражданням, причина 
страждань – бажання, аби не страждати, треба припинити бажати і почати наслідувати восьмеричний 
шлях порятунку – досягнення стану спокою, інтуїції, очищення розуму. 



 64 

Провідні ідеї конфуціанства як соціально-філософського вчення. Етико-політичні погляди 
Конфуція. Теорія про волю неба. Шлях «золотої середини». Лао-цзи і формування даоської 
філософської проблематики. Базові терміни даосизму: дао, де, цзин, інь і янь. Принципи життя 
людини: ву-вей та фен-шуй.  

Легізм: погляди на закон і владу і їх співвідношення з добром і злом, теорія державного 
правління. 

Космоцентризм грецької філософії. Сократ: увага до внутрішнього світу людини, майевтика, 
іронія. Платон: ідеалістична філософія. Аристотель: вчення про форму та матерію. Філософія 
Давнього Риму: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм. 

Хронологічні межі філософії Середніх віків: І-ІІ ст. до н.е. – XIV-XV ст. Біблія як основний 
текст для інтерпретації і джерело істини. Центральна проблема – співвідношення віри і розуму в 
житті людини і визначення статусу філософії по відношенню до теології. Середньовічний 
антропоцентризм: людина створена за образом Божим і поставлена над іншими живими створіннями, 
але їй властиві гріховність й смертність. Чільні теми і представники патристики. Чільні теми і 
представники схоластики.  

Періодизація епохи: гуманістичний період XIV – XV ст., неоплатонічний період XV – XVI ст., 
натурфілософський період XVI – XVII ст. Загальні риси ренесансної філософії: Давня Греця як 
еталон стилю філософствування та способу життя; культ мистецтв; звертання до філософії Платона; 
втрата християнською вірою панівного становища серед філософських тем; пошук альтернативи  
креаціонізму; антропоцентризм як естетичне захоплення людиною; утопія як зростання уваги 
ренесансної філософії до соціальних проблем.  

Хронологічні межі періоду: XVII – XVIII ст. Чільні риси філософії: зв’язок з практичним 
знанням, відділення від релігії, формування наукової картини світу як віри в розум та осягнення світу 
за допомогою наукового дослідження, домінування методологічної функції. Представники періоду: 
Ф. Бекон (Англія), Р. Декарт (Франція), Б. Спіноза (Голандія). Призначення філософії – сприяти 
здоров’ю та красі людини, збільшувати її владу над світом. Основні проблеми – буття та субстанція. 
Розробка нового юридичного світогляду: права особистості, громадянське суспільство,  людська 
гідність.  

Енциклопедисти – автори-упорядники багатотомного видання  «Енциклопедія наук, мистецтв і 
ремесел» у Франції у 1751 – 1780 рр. Представники: Д. Дідро, Ж. Д’аламбер, Вольтер, П. Гольбах. 
Філософія енциклопедистів як боротьба із забобонами, впливом церкви на свідомість, розширення 
кругозору, популяризація наук, надання інформації про всесвіт, формування раціонального мислення, 
тлумачення світу за допомогою наукових термінів.  

Хронологічні межі періоду: кінець XVIII – початок XIX ст. Чільні теми: історія, розвиток, 
активність суб’єкта, який пізнає світ. Ідеалістичний характер німецької класичної філософії. 
«Коперніканський переворот», І. Канта. Діалектика Г. Гегеля як теорія розвитку, що базується на 
єдності й боротьбі протилежностей. Погляди Л. Фейербаха: людина як головний суб’єкт світового 
процесу, матеріалізм (первинність буття по відношенню до свідомості) та антирелігійність («Людина 
для людини є Богом»).  

Ірраціональна, матеріалістична філософія як пошук альтернативних шляхів у філософському 
пізнанні світу. Відмова від раціоналізму і перехід до плюралістичного діалогу, нетрадиційного 
підходу. 

Марксизм як зміна класичної філософської парадигми. Представники: К. Маркс, Ф. Енгельс, В. 
Ленін. Теорія відчуження праці та людини. Діалектико-матеріалістичне розуміння історії. Спроба 
філософського обґрунтування соціалізму (комунізму). 

«Філософія життя» як ірраціональний напрям філософії. Представники: А. Шопенгауер 
(засновник «філософії життя»), Ф. Ніцше (нігілізм, надлюдина та воля до влади), Г. Зіммель, О. 
Шпенглер, А. Берґсон («творча еволюція», «потік свідомості»). Базові терміни: життя як первинна 
реальність, природна енергія, інстинкт, інтуїція,  воля, безсвідоме. Філософія як вид мистецтва. 
Людина як елемент світу, який підкорений волі та є «будівельним матеріалом» для життя.  

Позитивізм як реакція на схоластично-умоглядну філософію. Філософія  – не дисципліна, а 
поле синтезу даних, які здобули інші науки. Основні характеристики: методологічний монізм, єдиний 
точний стандарт виміру ступеня розвитку наук, підведення індивідуального досвіду під загальні 
закони природи.  

О. Конт – засновник позитивізму. Позитивна філософія як сукупність загальних наукових 
положень усього масиву позитивного природничого і соціального матеріалу. Емпіріокритицизм – 



 65 

друга хвиля позитивізму: дослідження механізмів утворення знання. Представники: Р. Авенаріус, Е. 
Мах. Наука як опис фактів. Принцип економії мислення. Неопозитивізм – третій етап позитивізму. 
Представники: М. Шлік, Р. Карнап, О. Нейрат. Основні ідеї Віденського Гуртка утвердження 
знаково-символічних засобів у пізнанні, математизація знання, відділення науки від філософії, аналіз 
мовних форм. Неопозитивізм – оновлення позитивістської проблематики апаратом математичної 
логіки. Представники: К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейерабенд.   

Прагматизм як філософський напрям позитивістського спрямування. Чарльз Пірс: чотири 
основні методи закріплення вірувань: наполегливість, авторитет, апріорний метод і метод науки. 
Вільям Джемс: прагматизм як метод дозволу філософських суперечок шляхом порівняння 
«практичних наслідків». Інструменталізм Джона Д’юї: поняття – інструменти для орієнтації у світі 
досвіду, досвід – історія, звернена у майбутнє, мислення – засіб пристосування до середовища.  

Едмунд Гусерль і філософія як сувора наука. Редукція як ідея звернення до самих речей, 
очищених від словесних накопичень, звернення до «самих речей». Феноменологічний залишок – 
сфера чистої свідомості, вільного від відношення до зовнішнього світу. Інтенційність свідомості як 
здатність бути спрямованою на об’єкти світу. Феномени як єдність ідеального предмета і змісту, що 
існують у чистій свідомості. Свідомість – сфера свободи, сфера «інакше–дії», «гераклітів вогонь». 
Проблема об’єктивного світу як проблема «Іншого Я», проблема інтерсуб’єктивності.  

Герменевтика як мистецтво розуміння й тлумачення у вузькому значенні – текстів, у широкому  
– людини. Терміни: текст, смисл, інтерпретація, розуміння, герменевтичне коло. Представники: Ф. 
Шлейермахер, В. Дільтей, Г. Г. Гадамер, П. Рікер.  

Структуралізм як інтелектуальна течія, яка базується на сукупності методів, що спрямовані на 
виявлення та опис структур крізь призму мови. Терміни: структура, мова, мовлення, текст, контекст. 
Розуміння речі не окремо, а в контексті структур, частиною яких вона є. Представники: Ф. де 
Соссюр, В. Пропп, К. Леві Строс, Р. Барт, М. Фуко, Ю Крістєва, Ж. Лакан.  

Екзистенціалізм – інтелектуальна течія 2 пол. ХХ ст., чільним предметом якої є людина, 
проблеми її існування у світі. Дві гілки екзистенціалізму: релігійний (С. Кьєркегор, К. Ясперс, Г. 
Марсель, Ф. Кафка), світський (атеїстичний) (Ж. П. Сартр, М. Гайдеґґер, А. Камю, М. Мерло Понті. 
Основні проблеми екзистенціалізму. Чільне питання: як жити людині в світі протиріч і катастроф? 
Екзістенциали як категорії, що формують суб’єкта: турбота, страх, смерть (власна, іншої людини), 
любов, вибір, відповідальність.  

 Психоаналіз – напрям філософії, який пояснює роль несвідомого та інших психічних процесів і 
житті людини та суспільства. Представники: З. Фройд, К. Г. Юнг, Е. Фром. Основні категорії: 
безсвідоме, свідомість, над свідомість, колективне несвідоме, сублімація, фрустрація, лібідо, архетип, 
інтроверт, екстраверт. Еволюція суспільства як зростання тиску на психіку. 

Філософія локальних цивілізацій як пошук альтернативних концепцій лінійному поясненню 
історичного процесу. Представники: М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі. Відмова від 
традиційної періодизації: Давній Світ – Середньовіччя – Новий час. Погляд на історію людства як на 
сукупність культур або цивілізацій, в межах кожної з яких можуть бути власні періоди. Руйнація 
європоцентриського погляду на історію та порівняння інших культур з європейським стандартом.  

Постмодерн як специфічний прояв культури 2 пол. ХХ ст. Розглядається як: продовження 
модерну; протест проти модерну; криза культури перед виродженням або новою формою. 
Періодизація та представники: 40–50-і рр. ХХ ст. – постструктуралізм, постфрейдизм: Ж. Лакан, Ж. 
Дерріда; власне постмодернізм: Ж. Бодрійар, Р. Барт; з 90-х і до сьогодні – криза або неомодернізм: 
Р. Барт, У. Еко, Ю. Кістєва. Скептичне відсторонення від установки на перетворення світу, відмова 
від спроб його систематизації, множинність, доступність, гетерогенність, руйнація ідолів, ідея хаосу, 
ідея рівноцінності містики, окультизму, чаклунства, науки, руйнація ідеалу істини та розуму, буття як 
становлення, зміни, зникнення метанарративу – віри у великі ідеї прогресу, емансипації, гуманізму, 
просвітництва. Визнання культурного поліфонізму, відкритості, діалогічності, інтеграції культур, 
звільнення від догматизму 
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ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ 
Спеціально-термінологічні та загальні поняття культури. Структурно-функціональний підхід. 

Аксіологічний підхід. Психоаналітичний підхід. Символічний і семіотичний підхід. Ігрова концепція 
культури. Постмодерністські концепції культури. Основні функції культури. Культура як «друга 
природа». Культура як «пайдейя». 

Матеріальний та духовний виміри культури. Специфіка основних галузей культури: 
економічної, політичної, соціальної та духовної. Домінуюча культура, субкультура, контркультура. 
Елітарна, масова та народна культура. Повсякденна і спеціалізовані культури. Аполонічна та 
дионісійська культура. Співвідношення глобальної, локальної, етнічної та національної культур. 

Людина як суб’єкт і об’єкт культури. Первина та вторинна інкультурація. Позитивні та 
негативні впливи культури на людину.  

Людина в давньосхідних цивілізаціях. Античний ідеал людини. Середньовічний ідеал людини. 
Образи людини епохи Відродження. Статус людини у Новий час. Образи постмодерної людини. Рух 
трансгуманізму. Трансгуманістичні технології досягнення безсмертя. 

  Цінності та їх культурне значення. Види цінностей.  Ціннісна ієрархія  і аксіологічна шкала в 
культурі. Цінності та ідеали. Ціннісні орієнтації та ціннісний вибір.   Цінності та норми 
(регулятиви). Механізми культурної регуляції та регулятивна функція культури.  

Аксіологічні вчення про культуру В. Віндельбанда і Г. Ріккерта. Цінності та оцінки. Проблема 
узгодження об’єктивного вивчення культури з її оцінками.  

Поняття семіосфери і культури як семіотичного простору. Комунікативне значення мови в 
культурі та її функції. Знак як носій інформації. Поняття знакової ситуації. Знак, денотат і сигніфікат. 
Знак і значення, види значень.  Види знаків (природні, функціональні, іконічні, конвенціональні, 
вербальні). Знак і символ. Означення як засіб освоєння людиною світу.  

Тартусько-московська семіотична школа. Вчення Ю.М. Лотмана про семіосферу. Семіологія Р. 
Барта. 

Поняття соціокультурної динаміки: іновація, трансмісія, дифузія, ссинтез, симбіоз. 
Вертикальна соціокультурна динаміка. Горизонтальна соціокультурна динаміка та її різновиди. 
Дифузіонизм. Синергетичний підхід.   

Поняття історико-культурного процесу. Цивілізація як стадія історико-культурного процесу та 
її основні ознаки. Лінійно-прогресивні теорії (Е. Тайлор, Дж. Фрезер, Л. Морган).  Циклічні теорії (М. 
Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі). Неоеволюціонизм (Л. Уайт).  Світ-системний аналіз.  

Особливості історико-культурного процесу на сучасному етапі. Основні соціокультурні 
революції (палеолітична, неолітична, «вісьового часу», Нового часу). Початок науково-технічної 
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революції у ХХ ст. Концепції індустріального/постіндустріального/інформаційного суспільства та 
«суспільства знання».  

Основні етапи розвитку культурологічної думки. Міфологія як архаїчний підхід до 
усвідомлення культури. Античне розуміння культури. Середньовічні погляди на культуру. Діячі 
Відродження про культуру. Культурологічна проблематика в русі за Реформацію. Просвітницький 
підхід до культури. Початки наукового дослідження культури (Й. Гердер, німецька класична 
філософія). Дискусії щодо методології гуманітарних наук наприкінці ХІХ ст. Становлення теорії 
культури як основи сучасної культурології у середині ХХ ст. (Л. Уайт). Особливості 
інституціоналізації культурології наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. на пострадянському просторі та 
світі. 

Співвідношення теорії культури та філософії культури. Предмет сучасної культурології. 
Теоретична та прикладна культурологія. Основні принципи наукового підходу до культури 
(об’єктивність, системність, історизм). Особливості застосування загальних методів у культурології. 
Спеціальні культурологічні методи (крос-культурний, соціокультурної детермінації тощо). 

Культурологія в системі середньої та вищої освіти. Фахова культурологічна освіта в Україні: 
сучасний стан, проблеми та перспективи. 

Стан культурологічного знання в останній чверті ХХ ст. Розробка поняття «ментальності» та 
його застосування для історико-культурологічних досліджень. Виникнення «нової культурної історії» 
або історичної культурології. Теоретико-методологічні основи «нової культурної історії». Поширені 
дослідницькі практики: історія мандрів, історія спорту, історія репрезентацій, історія тілесності, 
історія їжі, одягу та житла. 

Обґрунтування поняття соціальної пам’яті. Парадигма історичної пам’яті. Концепція «місць 
пам’яті». Розробка теорії культурної пам’яті в працях Я. Ассмана і П. Рікьора. Особливості та основні 
напрями вивчення меморіальної проблематики в українській культурі. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Навчальні видання 
Гатальска С. М. Філософія культури: підручник. — К.: Либідь, 2005. — 326 с.  
Дианова В.М. Культурология: основные концепции: Уч. пособие.  СПб.: СпбУ., 2005.  280 с. 
Иконникова С. Н. История культурологических теорий. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 

2005. — 474 с.  
Івашина О. О. Загальна теорія культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ВД «Києво-

Могилян. акад.», 2008. — 215 c. 
Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология: учебник для вузов.  СПб.: Питер, 2005.  464 с. 
Кравченко А. И. Культурология : учеб. пособ. для вузов. — М. :  Акад. проект, Трикста, 2009. — 496 

с.  
Культурологія: навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; за ред. М. М. 

Заковича. — 4-те вид., випр. і допов. — К.: Знання, 2009. — 589 с.  
Массовая культура: Уч. пособие.  М.: Альфа – М.: ИНФРА, 2004.  303 с. 
Оганов А. А. Теория культуры : учеб. пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдтева. — М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2001. — 384 с. 
Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. — К.: Либідь, 2001. 

— 360 с.  
Сапронов П.А. Курс лекций по теории и истории культуры.  СПб.: Союз,  2003.- Ч.1-2.  С. 8-68. 

Теория культуры : уч. пос. / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большаковой. – СПб. : Питер, 2010. – 

592 с. 

Чебанюк Т. А. Методы изучения культуры: учеб. пособие. —  СПб. : Наука, 2010. — 350 с. 
Шейко В.М. Культурологія/ В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. — К.: Знання, 

2012. ― 494 с.  
Шендрик А.И. Теория культуры.  М.: Политиздат; Единство,  2002.  519 с. 
Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: учеб. пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 415 с. 



 68 

Наукова література 
Антология исследований культуры. Интерпретация культуры / сост.  

С. Я. Левит. — СПб.: Универ. книга, 1997. — 728 с.   
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности / Я. Ассман ; пер. нем. М. М. Сокольской. — М. : Языки славян. культуры, 
2004. — 368 с. 

Бакулев Г. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции / Г. Бакулев. — 2-е изд. — М. : 
Аспект Пресс, 2010. — 192 с. 

Берк П. Историческая антропология и новая культурная история [Электронний ресурс] / Питер Берк 
// Новое лит. обозрение. — № 5 (75). — 2005. — Режим доступа к журн. : 
http://www.magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html. — Загл. с экрана. 

Выжлецов Г.Г. Аксиология культуры.  СПб., 1996.  150 с. 
Глобализация и мультикультурализм / П. К. Гречко, И. А. Мальковская, С. А. Нижников [и др.] — М. 

: Изд-во РУДН, 2005. — 331 с. 
Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста і В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. 

пер. О. Шевченко. — К. : Основи, 2003. — 503 с.  
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М. : Интрада, 1996. — 228 с.  
Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э. 

Избранное. Опыт о человеке.  М.: Гардарика, 1998.  С. 524-526, 568-601. 
Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе; пер. с англ. А. 

Матвеева, под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — 328 с.   
Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — М. : Акад. проект, 2006. — 448 с. 
Культурология. ХХ век: Энциклопедия. – В 2 т. – Т.1.  СПб.: Алетрейя, 1998. – 447 с.; Т.2. - СПб.: 

Алетрейя, 1998.  447 с.     
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна /пер. с фр. Н.А. Шматко. — М. : Ин-т эксперим. социологии ; 

СПб. : Алетейя, 1998. — 160 с. 
Лотман Ю.М. Понятие границы. // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 

семиосфера – история. – М.: Языки русской литературы, 1996.  С. 175-192. 
Лотман Ю.М. Семиотическое пространство / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. 

Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской литературы, 1996.  С. 163-174. 
Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева ; закл. 

ст. М. Вавилова. — М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. — 464 с. 
Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В. С. Малахова и В. А. 

Тишкова ; Ин-т этнологии и антропологии ; Ин-т философии РАН. — М., 2002. — 354 с. 
Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред.  

В. Л. Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — 640 с. 
Петров М.К. Язык, знак, культура.  М.: Наука, 1991. 328 с. 

Почепцов Г.Г. Семиотика.  М.: Рефл-бук, 2002.  432 с. 

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ век. Антология.  М.: Юрист, 
1995.  С. 69-103. 

Саїд Е. Культура й імперіалізм : пер з англ. — К. : Критика, 2007. — 608 с. 
Семиотика / Сост. Ю.С. Степанов.  М.: Радуга, 1983.  636 с. 
Сорокин П. Социокультурная динамика / П.А. Сорокин // Питирим Сорокин. Человек. Цивилизация. 

Общество. М.: Политиздат, 1992.  С. 433-439, 448-473. 
Теоретическая культурология / [Ф. Т. Михайлов, С. С. Неретина, А. П. Огурцов и др.]. — М. : Акад. 

проект; Екатеринбург : Деловая книга; РИК, 2005. — 624 с.  
Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры /пер. с англ. —  М. : РОССПЭН, 2004. — 1064 с.  
Уайт Л. Понятие культуры // Работы Л.А. Уайта по культурологии (Сб. переводов). – М.: ИНИОН, 

1996. 
Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной ; под 

ред. Е. Л. Вартановой. — М. : Аспект Прес, 2004. — 400 с.  
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. — М. : Акад. проект ; Екатеренбург : Деловая книга, 



 69 

2002. — 492 с.  
Фундаментальные проблемы культурологии : в 4 т. / отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб. : Алетейя, 2008. 
Хейзинга Й. Homo ludens.  М.: Прогресс-академия, 1992.  460 с. 
Человек как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко. — М. : Наука, 2002. — 495 с.  
 Черная Л.А. Культурология: Основы теории: Уч. пособие.  М.: Логос, 2003. -184 с. 
Швейцер А. Упадок и возрождение культуры // Швейцер А. Благоговение перед жизнью.  М.: 

Прогресс, 1992.  С. 41-79. 
Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ 

— початок ХХІ ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. — К.: Ґенеза, 2005. — 592 с. 
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1993. 
Юдина Е.Н. Медиапространство как культурная и социальная система: монография. — М. : 

Прометей, 2005. — 160 с. 
 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка 

виставляється після завершення іспиту.  
Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція з 

даного питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє вести 

наукову дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не завжди 

чіткий, логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене 

запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння пов’язати 

теоретичні знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних 

проблем галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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ПРОГРАМА  
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для здобуття ступеня «магістр»  
за спеціальністю 034 - КУЛЬТУРОЛОГІЯ  

 
ВСТУП 

 
Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня 

бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фахове комплексне випробування, 
яке оцінюється за 12-бальною шкалою. 

фахове комплексне випробування проводиться з метою перевірки якості загально-професійної 
й спеціальної підготовки потенційних студентів-магістрів/спеціалістів і дозволяє виявити й оцінити 
готовність вступника до вирішення професійних завдань та до науково-практичної діяльності. 

Вступники повинні мати такі загальні уміння та навички: 
- здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; 
- комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов; 
- навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів різного 

профілю; 
- уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 
Вступники повинні знати:  
- категорійний і понятійний апарат сучасної культурології;  
- основні закономірності і тенденції розвитку культурного життя суспільства;  
- принципи і особливості культурної політики в Україні і в зарубіжних країнах.  
Вступники повинні вміти:  
- самостійно вести культурологічні дослідження, розробляти програми конкретних досліджень;  
- здобувати і об’єктивно аналізувати інформацію, обробляти її з допомогою сучасних методів;  
-  володіти навичками теоретичного аналізу і узагальнення гуманітарної інформації;  
- перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові тексти, володіти однією з 

іноземних мов у своїй професійній діяльності.  
Програма  і  форма фахового комплексного випробування є єдиною для всіх осіб, які не мають 

фахової освіти зі спеціальності «Культурологія».  
Програма  фахового комплексного випробування складається  з  таких дисциплін: «Історія 

філософії», «Історія світової культури» та «Історія культури України».   
 

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
Сутність, структура, історичні типи світогляду: міф, релігія, наука, філософія. Природа 

філософського знання. Об’єкт і предмет філософії. Функції філософського знання. Місце філософії в 
системі наук. Роль філософії в житті сучасного суспільства.  

Розділи філософії: онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія, історія філософії. Онтологія 
як розділ філософії, який вивчає фундаментальні принципи і категорії буття. Гносеологія як розділ 
філософії, який вивчає загальні механізми і закономірності пізнання світу людиною. Антропологія як 
розділ філософії, який вивчає здатність людини пізнавати й осмислювати саму себе. Аксіологія як 
розділ філософії, який вивчає цінності в системі людського буття. Історія філософія як розділ 
філософії, що займається вивченням виникнення й розвитку філософської думки і визначенням місця 
філософії в історії людства. 

Предмет історії філософії. Принципи, методи, функції історії філософії. Хронологічні межі 
періодів в історії філософської думки. Характеристика провідних ідей в історії філософі: 
космоцентризм стародавності, теоцентризм Середньовіччя, антропоцентризм Відродження, 
наукоцентризм Нового часу, енциклопедизм Просвітництва, світоглядні системи Німецької класичної 
філософії, плюралізм філософських напрямків сер. ХІХ – ХХ ст. 

Виникнення філософії у стародавній Індії. Веди та Упанішади як пам’ятки стародавньої 
індійської культури і філософії. Ключові терміни індуїзму: Атман, Брахман, сансара, карма, мокша.  
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Витоки буддійського світогляду. Базові положення буддизму: життя є стражданням, причина 
страждань – бажання, аби не страждати, треба припинити бажати і почати наслідувати восьмеричний 
шлях порятунку – досягнення стану спокою, інтуїції, очищення розуму. 

Провідні ідеї конфуціанства як соціально-філософського вчення. Етико-політичні погляди 
Конфуція. Теорія про волю неба. Шлях «золотої середини». Лао-цзи і формування даоської 
філософської проблематики. Базові терміни даосизму: дао, де, цзин, інь і янь. Принципи життя 
людини: ву-вей та фен-шуй.  

Легізм: погляди на закон і владу і їх співвідношення з добром і злом, теорія державного 
правління. 

Космоцентризм грецької філософії. Сократ: увага до внутрішнього світу людини, майевтика, 
іронія. Платон: ідеалістична філософія. Аристотель: вчення про форму та матерію. Філософія 
Давнього Риму: епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм. 

Хронологічні межі філософії Середніх віків: І-ІІ ст. до н.е. – XIV-XV ст. Біблія як основний 
текст для інтерпретації і джерело істини. Центральна проблема – співвідношення віри і розуму в 
житті людини і визначення статусу філософії по відношенню до теології. Середньовічний 
антропоцентризм: людина створена за образом Божим і поставлена над іншими живими створіннями, 
але їй властиві гріховність й смертність. Чільні теми і представники патристики. Чільні теми і 
представники схоластики.  

Періодизація епохи: гуманістичний період XIV – XV ст., неоплатонічний період XV – XVI ст., 
натурфілософський період XVI – XVII ст. Загальні риси ренесансної філософії: Давня Греця як 
еталон стилю філософствування та способу життя; культ мистецтв; звертання до філософії Платона; 
втрата християнською вірою панівного становища серед філософських тем; пошук альтернативи  
креаціонізму; антропоцентризм як естетичне захоплення людиною; утопія як зростання уваги 
ренесансної філософії до соціальних проблем.  

Хронологічні межі періоду: XVII – XVIII ст. Чільні риси філософії: зв’язок з практичним 
знанням, відділення від релігії, формування наукової картини світу як віри в розум та осягнення світу 
за допомогою наукового дослідження, домінування методологічної функції. Представники періоду: 
Ф. Бекон (Англія), Р. Декарт (Франція), Б. Спіноза (Голандія). Призначення філософії – сприяти 
здоров’ю та красі людини, збільшувати її владу над світом. Основні проблеми – буття та субстанція. 
Розробка нового юридичного світогляду: права особистості, громадянське суспільство,  людська 
гідність.  

Енциклопедисти – автори-упорядники багатотомного видання  «Енциклопедія наук, мистецтв і 
ремесел» у Франції у 1751 – 1780 рр. Представники: Д. Дідро, Ж. Д’аламбер, Вольтер, П. Гольбах. 
Філософія енциклопедистів як боротьба із забобонами, впливом церкви на свідомість, розширення 
кругозору, популяризація наук, надання інформації про всесвіт, формування раціонального мислення, 
тлумачення світу за допомогою наукових термінів.  

Хронологічні межі періоду: кінець XVIII – початок XIX ст. Чільні теми: історія, розвиток, 
активність суб’єкта, який пізнає світ. Ідеалістичний характер німецької класичної філософії. 
«Коперніканський переворот», І. Канта. Діалектика Г. Гегеля як теорія розвитку, що базується на 
єдності й боротьбі протилежностей. Погляди Л. Фейербаха: людина як головний суб’єкт світового 
процесу, матеріалізм (первинність буття по відношенню до свідомості) та антирелігійність («Людина 
для людини є Богом»).  

Ірраціональна, матеріалістична філософія як пошук альтернативних шляхів у філософському 
пізнанні світу. Відмова від раціоналізму і перехід до плюралістичного діалогу, нетрадиційного 
підходу. 

Марксизм як зміна класичної філософської парадигми. Представники: К. Маркс, Ф. Енгельс, В. 
Ленін. Теорія відчуження праці та людини. Діалектико-матеріалістичне розуміння історії. Спроба 
філософського обґрунтування соціалізму (комунізму). 

«Філософія життя» як ірраціональний напрям філософії. Представники: А. Шопенгауер 
(засновник «філософії життя»), Ф. Ніцше (нігілізм, надлюдина та воля до влади), Г. Зіммель, О. 
Шпенглер, А. Берґсон («творча еволюція», «потік свідомості»). Базові терміни: життя як первинна 
реальність, природна енергія, інстинкт, інтуїція,  воля, безсвідоме. Філософія як вид мистецтва. 
Людина як елемент світу, який підкорений волі та є «будівельним матеріалом» для життя.  

Позитивізм як реакція на схоластично-умоглядну філософію. Філософія  – не дисципліна, а 
поле синтезу даних, які здобули інші науки. Основні характеристики: методологічний монізм, єдиний 
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точний стандарт виміру ступеня розвитку наук, підведення індивідуального досвіду під загальні 
закони природи.  

О. Конт – засновник позитивізму. Позитивна філософія як сукупність загальних наукових 
положень усього масиву позитивного природничого і соціального матеріалу. Емпіріокритицизм – 
друга хвиля позитивізму: дослідження механізмів утворення знання. Представники: Р. Авенаріус, Е. 
Мах. Наука як опис фактів. Принцип економії мислення. Неопозитивізм – третій етап позитивізму. 
Представники: М. Шлік, Р. Карнап, О. Нейрат. Основні ідеї Віденського Гуртка утвердження 
знаково-символічних засобів у пізнанні, математизація знання, відділення науки від філософії, аналіз 
мовних форм. Неопозитивізм – оновлення позитивістської проблематики апаратом математичної 
логіки. Представники: К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейерабенд.   

Прагматизм як філософський напрям позитивістського спрямування. Чарльз Пірс: чотири 
основні методи закріплення вірувань: наполегливість, авторитет, апріорний метод і метод науки. 
Вільям Джемс: прагматизм як метод дозволу філософських суперечок шляхом порівняння 
«практичних наслідків». Інструменталізм Джона Д’юї: поняття – інструменти для орієнтації у світі 
досвіду, досвід – історія, звернена у майбутнє, мислення – засіб пристосування до середовища.  

Едмунд Гусерль і філософія як сувора наука. Редукція як ідея звернення до самих речей, 
очищених від словесних накопичень, звернення до «самих речей». Феноменологічний залишок – 
сфера чистої свідомості, вільного від відношення до зовнішнього світу. Інтенційність свідомості як 
здатність бути спрямованою на об’єкти світу. Феномени як єдність ідеального предмета і змісту, що 
існують у чистій свідомості. Свідомість – сфера свободи, сфера «інакше–дії», «гераклітів вогонь». 
Проблема об’єктивного світу як проблема «Іншого Я», проблема інтерсуб’єктивності.  

Герменевтика як мистецтво розуміння й тлумачення у вузькому значенні – текстів, у широкому  
– людини. Терміни: текст, смисл, інтерпретація, розуміння, герменевтичне коло. Представники: Ф. 
Шлейермахер, В. Дільтей, Г. Г. Гадамер, П. Рікер.  

Структуралізм як інтелектуальна течія, яка базується на сукупності методів, що спрямовані на 
виявлення та опис структур крізь призму мови. Терміни: структура, мова, мовлення, текст, контекст. 
Розуміння речі не окремо, а в контексті структур, частиною яких вона є. Представники: Ф. де 
Соссюр, В. Пропп, К. Леві Строс, Р. Барт, М. Фуко, Ю Крістєва, Ж. Лакан.  

Екзистенціалізм – інтелектуальна течія 2 пол. ХХ ст., чільним предметом якої є людина, 
проблеми її існування у світі. Дві гілки екзистенціалізму: релігійний (С. Кьєркегор, К. Ясперс, Г. 
Марсель, Ф. Кафка), світський (атеїстичний) (Ж. П. Сартр, М. Гайдеґґер, А. Камю, М. Мерло Понті. 
Основні проблеми екзистенціалізму. Чільне питання: як жити людині в світі протиріч і катастроф? 
Екзістенциали як категорії, що формують суб’єкта: турбота, страх, смерть (власна, іншої людини), 
любов, вибір, відповідальність.  

  
Психоаналіз – напрям філософії, який пояснює роль несвідомого та інших психічних процесів і 

житті людини та суспільства. Представники: З. Фройд, К. Г. Юнг, Е. Фром. Основні категорії: 
безсвідоме, свідомість, над свідомість, колективне несвідоме, сублімація, фрустрація, лібідо, архетип, 
інтроверт, екстраверт. Еволюція суспільства як зростання тиску на психіку. 

Філософія локальних цивілізацій як пошук альтернативних концепцій лінійному поясненню 
історичного процесу. Представники: М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі. Відмова від 
традиційної періодизації: Давній Світ – Середньовіччя – Новий час. Погляд на історію людства як на 
сукупність культур або цивілізацій, в межах кожної з яких можуть бути власні періоди. Руйнація 
європоцентриського погляду на історію та порівняння інших культур з європейським стандартом.  

Постмодерн як специфічний прояв культури 2 пол. ХХ ст. Розглядається як: продовження 
модерну; протест проти модерну; криза культури перед виродженням або новою формою. 
Періодизація та представники: 40–50-і рр. ХХ ст. – постструктуралізм, постфрейдизм: Ж. Лакан, Ж. 
Дерріда; власне постмодернізм: Ж. Бодрійар, Р. Барт; з 90-х і до сьогодні – криза або неомодернізм: 
Р. Барт, У. Еко, Ю. Кістєва. Скептичне відсторонення від установки на перетворення світу, відмова 
від спроб його систематизації, множинність, доступність, гетерогенність, руйнація ідолів, ідея хаосу, 
ідея рівноцінності містики, окультизму, чаклунства, науки, руйнація ідеалу істини та розуму, буття як 
становлення, зміни, зникнення метанарративу – віри у великі ідеї прогресу, емансипації, гуманізму, 
просвітництва. Визнання культурного поліфонізму, відкритості, діалогічності, інтеграції культур, 
звільнення від догматизму 
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ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 

Характерні ознаки первісного способу мислення. Форми соціальної організації первісного 
суспільства. Походження мистецтва та його роль в первісному суспільстві. Характерні риси 
культури неоліту.   

Основні етапи розвитку культури давньої Месопотамії.  Наукова думка народів 
Месопотамії. Художня культура давньої Месопотамії. Світоглядні концепції давніх єгиптян. 
Художня культура Єгипту доби Давнього царства. Особливості розвитку культури Єгипту доби 
Нового царства.  

Місце Античності в історії світової культури. Антропоцентризм, космологічність та 
агональність давньогрецького світогляду. Античний поліс як соціально-культурне явище. 
Давьогрецьке мистецтво класичного періоду. Роль театру в давньогрецькому суспільстві 
класичної доби. Характерні риси давньогрецької культури елліністичної доби.  

Культура етрусків. Проблема самобутності римської культури. Особливості та досягнення 
культури давніх римлян. Римська культура наприкінці Республіки та на початку Імперії. Криза 
римської цивілізації: причини та прояви.  

Роль греко-римських традицій у розвитку культури Візантії. Візантійська культура доби 
Македонської та Комніновської династій. Культура Візантії доби Палеологівського Відродження. 
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Середньовічна арабська освіта та наукова  думка. Арабо-мусульманська культура Іспанії. 

Середньовічна християнська модель світу. Освіта та наука середньовічної Європи. Розвиток 
культури європейського міста у XI - XІІІ ст. Народна культура європейського Середньовіччя.  

Антична спадщина у контексті італійського Відродження. Формування ренесансного ідеалу 
людини. Реформаційний рух та його вплив на європейську культуру XVI-XVII ст. Ренесансні 
явища у культурі Франції, Англії, Німеччини, Нідерландів. 

Формування світоглядних засад культури Нового часу : раціоналізм та наукова революція 
ХVІІ ст. Бароко як світоглядна система і мистецький стиль. Класицизм як ідейно-художня система 
і провідний напрям мистецтва Європи XVIII ст. Культура Франції доби Просвітництва. 

Європейська культура доби Романтизму.  

Формування індустріальної цивілізації в Європі і США в XІХ  - ХХ ст.: вплив на культуру. 

Культура модернізму. Художні напрями у культурі кінця ХІХ ст.. Імпресіонізм. 
Постімпресіонізм. Символізм. Модерн. Еволюція модернізму в художній культурі ХХ ст.. 
Експресіонізм. Кубізм. Футуризм. Абстракціонізм. Дадаїзм. Сюрреалізм.  

Література ХХ ст.. : пошуки нових форм.  

Масова культура XX ст.: особливості розвитку. 

Характерні риси постмодерністської культури. Постмодернізм у мистецтві. Візуалізація і 
віртуалізація мистецтва.  

Інформаційні технології як чинник розвитку сучасної культури. 

Глобалізація культури і проблема збереження культурного різноманіття. 
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ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Українська культура як самобутній соціокультурний феномен. Характерні риси української 
національної культури.  

Періодизація історії української культури. Витоки формування української культури. 
Передслов’янська доба у розвитку культури на території України. Міфологічна спадщина та її 
роль у розвитку давньоруської й української культури. Скіфо-сарматська культура на території 
України. 

Християнізація Русі як культурний процес та його наслідки. Літописання доби Київської 
Русі. Архітектура доби Київської Русі. Образотворче мистецтво доби Київської Русі. Культура 
Галицько-Волинської Русі (ХІІ – XIV ст.). 

Формування української народності та її культури у XIV - XV ст. Ренесансно-реформаційні 
ідеї у розвитку культури України  кінця XVI – першої половини XVII ст. Братський рух та його 
роль у розвитку української культури.  

Розвиток освіти в Україні наприкінці XVI – XVIIІ ст. Острозький культурно-освітній 
осередок. Києво-Могилянська академія як колиска національної науки. Культурологічна 
діяльність Ф. Прокоповича і Г. Сковороди. 

Розвиток друкарства в Україні у XVI ст. Полемічна література в Україні: генезис та ідейне 
спрямування. Гуманістичні тенденції у розвитку літератури в Україні у XV –XVI ст. 

Козацтво як нова суспільна верства і культурний образ. Вплив козацтва на українську 
культуру.  

Національно-визвольна боротьба ХVIІ ст. як культурно-суспільне самоствердження 
українського народу. Літописання доби козаччини. 

Бароко як системотворчий чинник української культури XVII – XVIII ст. Нові тенденції в 
українському живописі XVII – XVIII ст. Вітчизняна музична культура XVIII ст. Вертеп і вертепна 
драма в українській культурі. Усна народна творчість другої половини XVII ст.  

Національно-культурне відродження в Україні наприкінці XVIII –ХІХ ст. Формування 
університетських центрів. Харківський університет та його роль у розвитку української культури. 
Харківський колегіум та його роль у розвитку української культури. Культурно-просвітницька 
діяльність «Руської Трійці».  Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у розвитку 
української культури. Т.Шевченко як виразник української національної ідеї.  
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Українська художня культура ХІХ ст. Класицизм, романтизм та реалізм в українській 
культурі ХІХ ст. Становлення та розвиток української літератури. Українська театральна культура 
ХІХ ст. Українська музична культура ХІХ ст. 

Модерністські тенденції в українській культурі кінця ХІХ- початку ХХ ст.. Модернізм в 
українському образотворчому мистецтві та архітектурі. Модернізм української літератури початку 
ХХ ст. 

Культурна політика Гетьманської держави (1918 .). 

Український авангард та його місце у світовому художньо-мистецькому просторі. Основні 
авангардистські напрями в українській художній культурі та їх представники : Д. Бурлюк, О. 
Кручених, О. Архипенко, К. Малевич, О. Богомазов, М. Бойчук та ін.. 

Політика українізації 1920-х років, її наслідки. Український театр 20 – 30-х років ХХ ст. 
Лесь Курбас. «Розстріляне Відродження».  

Українська культура в умовах радянського тоталітарного режиму: специфіка 
соціокультурного процесу, метод соцреалізму. «Відлига» в українській культурі 60-х років ХХ ст.  

Здобутки українського кінематографу ХХ ст. : О. Довженко, С. Параджанов. 

Національно-культурний рух середини 1980-х – початку 1990-х.  

Соціокультурні процеси в незалежній Україні. Сучасні глобалізаційні процеси та їх прояви у 
вітчизняній культурі. Постмодерністські тенденції в українській художній культурі. Перспективи 
збереження і розвитку української культури та ідентичності. Культурна політика України. 

Культура української діаспори.  
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для здобуття ступеня "Магістр" 
зі спеціальності «Менеджмент» 

 
Передмова 

Програма для складання вступного випробування з фаху "Менеджмент 
організацій і адміністрування" на отримання ступеня "Магістр" складено із дисциплін 

зазначених у Державному стандарті підготовки фахівців за спеціальності "Менеджмент 
організацій і адміністрування" – 0306: "Менеджмент організацій", "Інвестиційний 
менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Стратегічний менеджмент". Знання студентів 
оцінюється за 5-ти бальною системою. 

 
Студент повинен показати високі теоретичні знання економічних та управлінських 

дисциплін, навички наукової викладацької та управлінської діяльності. 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
Тема 1. Управлінські моделі 
Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набір форм впливу, 

принципів. Компоненти управлінської моделі: цільові установки менеджменту, характер 
впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи управління та внутрішній 
потенціал організації.  

Цільові управлінські моделі: самовижнвання організації, якісного або кількісного росту 
організації; виведення організації у лідери; управління за цілями; управління за "слабкими 
сигналами". Економічні моделі управління: максимізації темпів самозростання 
функціонального капіталу; виводу організації з кризового стану; виводу з безприбуткового 
стану. Моделі . забезпечення конкурентоздатності організації: фірми-лідера; 
"переслідування"; "рівноправ'я". Поведінські моделі управління: влади та реалізації владних 
повноважень; корисності менеджера. Адміністративні управлінські моделі: жорстка 
директивна; ліберальне адміністрування; внутрішньоорганізаційне підприємництво; 
співучасті; м'яке адміністрування; самоврядування. Комбінаційні управлінські моделі. 
Реалізація принципу урахування інтересів організації. 

 
Тема 2. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм 
Тенденції розвитку різноманітних підприємств та їх об'єднань. Особливості організації 

і функціонування підприємств різних форм власності. Система споживчої кооперації: 
особливості структури, формування виконавчих, дорадчих та контролюючих органів. 
Повноваження пайовиків. Орендні підприємства. Характерні особливості функціонування. 
Переваги та недоліки орендних відносин. Перспективи, сутність та особливості акціонерних 
товариств, їх різновиди. Порядок утворення органів управління, специфіка організаційної 
структури. Збори акціонерів, правління, ревізійна комісія, спостережна рада: повноваження, 
функції. Організаційне контролювання.  

Господарські товариства: з обмеженою відповідальністю, з додатковою 
відповідальністю, повні, командитні. Специфіка органів управління, порядок їх утворення. 
Спільне підприємство. Доцільність, умови та порядок утворення. Порядок функціонування. 
Переваги та недоліки. Підприємства малого бізнесу: умови створення, особливості та 
проблеми функціонування. 

 
 
Тема 3. Системи функціонального менеджменту 



 79 

Взаємозв'язок між менеджментом та маркетинговою діяльністю. Основи 
маркетинговою менеджменту. Управління матеріально-технічною підсистемою. Управління 
маркетинговою діяльністю. Маркетингові служби підприємств та організація їх діяльності. 
Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, 
поточними витратами, доходами та прибутками. 

Основи фінансового менеджменту. Фінансові основи формування майна, управління 
обіговими активами, формування власних та залучення позикових фінансових ресурсів, 
організація фінансового планування на підприємстві галузі.  

Реалізація комерційної функції. Стадії процесу управління елементами комерційної 
діяльності: інформаційна, аналізу, прийняття рішення, реорганізації, контролю, коригування.  

Етапи комерційної діяльності. Управління процесами формування товарного 
асортименту та товаропостачанням, товарними запасами. Управління збутом та організація 
товаропросування. Оцінка реалізації комерційного проекту. Система показників. 

  
Тема 4. Організація керівництва 

Завдання менеджера щодо керівництва діяльністю підприємства, форми участі у 
виконанні функцій (пряма і непряма, повна і часткова). Діапазон керованості, фактори, то 
його визначають. Проектування ієрархії менеджменту.  

Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату. Принципи та 
етапи розподілу управлінських функцій.  

Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. Визначення 
функцій заступників та рівня централізації управління. ' Розподіл завдань: зв'язок з 
кваліфікацією виконавця. Комунікаційно-  

інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень. 
Об'єктивізація доручень.  

Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у виконанні. Інструктування 
підлеглих. Урахування суб'єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне 
делегування.  

Людина як об'єкт управлінського службового контролю. Оцінювання виконання: 
показники, критерії. Об'єктивність оцінювання.  

Право на помилку. Види помилок та наслідки. Заходи щодо профілактики та усунення 
помилок.  

Управління дисципліною. Дисципліна виробнича і трудова. Статичний та динамічний 
аспекти. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. Застосування системи 
стягнень та заохочень. Правила накладання дисциплінарних стягнень. 

 
Тема 5. Основи антикризового управління 

Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Особливості кризових ситуацій. 
Зміст періодів, що призводять організацію до кризи. Причини виникнення кризових явищ.  

Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій Типологія: нормальна 
ситуація і відхилення, сприятливі можливості, несподіваний успіх. Умови використання. 
Симптоми кризи. Етапи розвитку кризової ситуації в управлінні підприємством. Система 
заходів щодо управління підприємством у кризовій ситуації. Конструктивні та деструктивні 
кризи в управлінні.  
Модель діагностики кризових ситуацій та банкрутства. Життєвий цикл кризової ситуації. 
Модель управління підприємством у кризі; тактика: захисна, наступальна. Моделі 
антикризового управління. Оперативні та стратегічні заходи виходу із кризового етапу. 
Класична модель оздоровлення.  
Превентивні заходи запобігання кризових явищ. Використання методу зміни для 
оздоровлення організації.  
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Оздоровчий менеджмент для організації, що виходить із кризи. Склад організаційних заходів 
щодо управління змінами. Основні компоненти, які необхідно виконати для виходу із кризи. 
Технологія оздоровчого менеджменту. Формування оздоровчих фінансів. 
 

Тема 6. Управління ризикозахищеністю підприємства 
Умови виникнення ризикової ситуації: наявність невизначеності, необхідність вибору 
альтернативи, зацікавленість у результаті. Невизначеність: стохастична, нестохастична, 
повна, часткова, природна, сенсова, лексична, цілей та умов, технічна, поведінкова, 
ретроспективна та перспективна. Суб'єкт та об'єкт ризику.  
Поняття ділового ризику, його особливості у сучасних умовах. Зовнішні та внутрішні 
фактори ризику. Класифікація факторів ризику за аспектами прояву: економічні, фінансові, 
юридичні, соціально-психологічні.  
Види ризику: за ступенем суб'єктивності та об'єктивності; конструктивний— деструктивний; 
систематичний—несистематичний; за кількістю осіб, що приймають рішення; за розміром; 
за можливістю страхування.  
Аналіз та оцінювання ризику. Огляд. Методи кількісного оцінювання ризику. Етапи аналізу: 
виявлення окремих факторів, їх ідентифікація, оцінка можливих втрат та їх ймовірності, 
інтегральна оцінка ризику, визначення припустимого рівня ризику, вибір альтернативи. 
Специфічність вибору альтернатив в умовах ризику.  
Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. Модель поведінки системи 
управління в ситуації ризику.  
Закон відповідності граничної корисності рівню граничної результативності. Критерії 
ризикозахищеності. Рівень прагнень системи управління. 
 

Тема 7. Конкурентна політика організації 
Сутність конкурентоспроможності. Склад та зміст факторів національного та міжнародного 
конкурентного середовища та його вплив на процес проведення змін в організації.  
Сутність впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан 
організації. Поняття конкурентних стратегій підприємства. Виявлення та оцінка стратегій 
конкурентів. Методи конкуренції. Узагальнена 
модель менеджменту систем якості організації. Фактори успіху у конкурентній боротьби, 
визначення рівня конкурентоспроможності. 
Необхідність дотримання антимонопольного законодавства. Основні заходи щодо 
антимонопольної діяльності. Система органів Антимонопольного комітету України. 
Контроль за дотриманням антимонопольних вимог. Відповідальність організації за 
порушення антимонопольних вимог та антимонопольного законодавства.  
Захист від недобросовісної конкуренції. Конкурентна політика комерційних підприємств. 
Створення потенціалу конкурентоспроможності організації. 
 

Тема 8. Управління ефективністю підприємства 
 
Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів апарату управління. Оцінка 
ефективності заходів щодо вдосконалення управління. 
Поняття продуктивності на підприємстві. Співвідношення результатів діяльності та витрат. 
Система показників. Загальний процес управління ефективністю.  
Критерій результативності та розвитку організаційної системи. Пріоритетність 
продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства, цілі та функції, технологічні 
процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості.  
Методи оцінки продуктивності: метод номінальної групи, метод Дельфі, 
багатокритеріальний метод, багатофакторний метод. Інтеграція методів. Контроль 
результативності: основні підходи. Класифікація контролю та інтенсифікація розвитку 
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підприємства, таксономія методів. Мотивація і результативність. Методи активізації. 
Особливості колективної результативності і продуктивності.  
Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства: проектування, 
розробка, реалізація, регулювання. Стадії генеральної стратегії. Сфери обмеження розвитку 
підприємства. 
 

Тема 9. Діагностика управління організацією 
 
Діагностика управління підприємством як визначення чинників, що обумовлюють 
виникнення проблем. Діагностика сильних і слабких внутрішніх сторін діяльності 
підприємства (маркетинг, фінанси, основна діяльність, ресурсний потенціал, культура 
підприємства).  
Види та етапи діагностики. Аналогова, потомна, оперативна, навчальна, перспективна, 
локальна, масштабна, вибіркова, діагностика проектів. Процес діагностики.  
Методи проведення діагностичних досліджень: евристичні, аналітичні, математичного 
програмування, графічні, статистичні.  
Показники діагностичного дослідження: економічні, фінансові, 
соціально-психологічні.  
Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управління підприємством. 
Управлінське консультування як вид діяльності. 
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ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 
для здобуття ступеня «магістр»  

зі спеціальності «Менеджмент» 
 

ВСТУП 
Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фахове комплексне 
випробування, який оцінюється за 12-бальною шкалою" 

Програма випробування складається з  таких дисциплін: «Управління персоналом», 
«Маркетинг», «Фінанси підприємства», «Операційний менеджмент», «Основи економічної 
теорії» для конкурсного відбору вступників до Харківської державної академії культури  для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальністю 
«Менеджмент організацій і адміністрування» побудована на основі Програми для вищих 
навчальних закладів затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Для проведення вступного випробування, на основні питань, поданих у цій програмі, 
сформовано екзаменаційні білети. Питання білетів дозволяють перевірити знання 
студентами основних понять і категорій економічної теорії. 

Перевірка знань з питань, передбачених цією програмою дає достатні підстави для 
висновку про рівень підготовки абітурієнта для вступу до Харківської державної академії 
культури зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра. 
 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», 
«менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку 
управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: 
можливості використання досвіду. 

Тема 2. Управління персоналом як система 

Управління персоналом на етапах розвитку організацій. 
Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної 

культури: цінності і традиції колективу. 

Тема 3. Організація набору та відбору кадрів 

Добір кадрів Основні джерела набору персоналу. Професіограма: модель співробітника і 
модель посади. 
Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. 
Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. 
Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури 
найму персоналу в організаціях 
 Етапи відбору кадрів 

Тема 4. Оцінювання та атестація персоналу 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та 
види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Індивідуальні та групові 
оцінки персоналу. 
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Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст 

атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. 
Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне 
супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу. 

Тема 5. Управління процесом розвитку та рухом персоналу 

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про 
трудову кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. 
Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна 
та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри.  

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми 
підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка.  
Ротація кадрів. 

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення 
працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів 
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МАРКЕТИНГ 

Тема 1. Маркетинг як відкрита мобільна система 
Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і 

безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності 
підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів 
маркетингу та маркетингового контролю. 

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи 
маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, 
контрольні. 

Тема 2. Політика розповсюдження в системі маркетингу 
Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. 

Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали розповсюдження, рівні, 

характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. Функції каналів розповсюдження. 

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, 
горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження 
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, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних 
маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під 
егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців). 

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх прийняття 
(визначення основних варіантів каналу, визначення числа посередників, відбір учасників 
каналу, мотивування посередників та оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, 
селективного та ексклюзивного розповсюдження. 
Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі та підприємства.  

Тема 3. Стратегії маркетингу підприємства 
Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. 

Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. 
Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки 

підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWОТ"-аналізу 
для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і 
застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення 
конкурентних переваг. 

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної 
частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку. 

Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: диференціації (високої якості, 
комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, 
низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання 
дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів). Маркетингові стратегії щодо ринку. 
Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та 
наступально-оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу. 

Тема 4. Організація та контроль маркетингової діяльності 
Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови 

ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних 
структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. 

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, 
географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та 
відмінності. 

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів 
діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії. 
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ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації 
Поняття фінансової діяльності підприємства. Особливості фінансової діяльності 

підприємства. Основні напрями фінансової діяльності підприємства. 
Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Основні 

завдання та принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств. Напрями 
і форми державного регулювання фінансової діяльності підприємства. 

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості організації 
фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та розмірів. 

 
Тема 2. Оборотні кошти підприємства 

Поняття та склад активів підприємства. Характеристика позаобігових та обігових 
активів, їх роль в забезпеченні торгово-виробничих процесів на підприємстві. Поняття 
вартості активів, методи оцінки сукупної вартості активів підприємства. 

Облік та оцінка запасів. Кругообіг обігових активів. Поняття оборотності обігових 
активів, їх елементи. Тривалість обороту обігових коштів. Методи визначення показників 
обороту та тривалості обороту обігових активів в цілому та по елементах. Система 
показників оцінки ефективності використання обігових активів підприємства. 

Потреба в обігових активах, фактори, що впливають на неї. Методи визначенням 
потреби в обігових активах. Фінансові джерела формування обігових активів, склад і 
структура. Поняття балансу обігових активів підприємства. 

 
Тема 3. Фінансові ресурси підприємства 

Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Принципи формування фінансових 
ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу. Методи оцінки вартості окремих 
елементів капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу. 

Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика 
внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства (чистого 
прибутку, амортизаційних відрахувань, інших внутрішніх джерел). Характеристика 
зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства. Особливості 
формування та напрямки використання окремих видів власних фінансових ресурсів. 

Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика 
окремих видів позикових фінансових ресурсів підприємства (банківського кредиту; 
фінансового лізингу; облігаційної позики; товарного кредиту, внутрішніх рахунків до 
нарахування). Особливості формування та напрямки використання окремих видів позикових 
фінансових ресурсів. 

 
Тема 4. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства 

Відтворення основних фондів підприємства, його види. Основні ознаки відтворення 
основних фондів. Просте відтворення основних фондів, його форми. Розширене відтворення 
основних фондів, його форми. 

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та основні засоби 
фінансування. Власні фінансові ресурси як джерело фінансування капітальних вкладень, їх 
склад. Позикові фінансові ресурси, основні джерела їх залучення. Фінансовий лізинг як 
специфічна форма кредитного фінансування відтворення основних фондів підприємства. 
Інші методи фінансування відтворення основних фондів - державні централізовані капітальні 
вкладення, іноземні інвестиції. 

 
Тема 5. Аналіз фінансового стану підприємства  

Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня фінансового 
стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 
Основні користувачі інформації щодо рівня фінансового стану підприємства. 

Рівень фінансової стійкості підприємства та принципи його визначення. Система 
показників оцінки рівня фінансової стійкості підприємства. 
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Рівень платоспроможності підприємства та принципи його визначення. Система 

показників оцінки рівня платоспроможності підприємства. 
Оцінка показників ділової активності підприємства: швидкість обертання активів і 

капіталу підприємства, методи її оцінки. Система показників оцінки швидкості обертання 
активів і капіталу підприємства. 

Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення. 
Система показників оцінки рівня рентабельності активів та капіталу підприємства. 

Методичні підходи до інтегрованої оцінки фінансового стану підприємства, їх 
характеристика. 

 
Тема 6. Фінансове планування на підприємстві 

Поняття фінансового плану підприємства. Мета та задачі розробки фінансового плану 
підприємства. Зміст розділів і основних показників фінансового плану підприємства. 
Передумови розробки фінансового плану. 

Методи розроблення фінансового плану: нормативний, розрахунково-аналітичний, 
балансовий, економіко-математичного моделювання. 

Баланс доходів та витрат підприємства як розділ фінансового плану, зміст та порядок 
його розроблення. 
План надходження та використання грошових коштів (платіжний календар) - оперативний 
фінансовий план підприємства, зміст та порядок його розроблення. Балансовий план як 
прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розроблення. 

Розрахунок точки досягнення беззбитковості підприємства -заключний розділ 
фінансового плану, зміст і порядок розроблення. Поняття порогу рентабельності, методи 
його визначення. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 1. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку 
операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи 
операційних процесів, їх ознаки. 
Організація операційного процесу у просторі й часі. 

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення 
тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами 
операційного циклу підприємства. 

Тема 2. Управління процесом проектування операційної системи 
Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого 

проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого 
складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані 
системи управління виробництва. 

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості як 
можливість залучення споживача до операційного процесу. 
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Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та 

масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. 
Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. 
Методологія схеми розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних 
підрозділів підприємства. Планіровка офісу. 

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій. 
Проектування робіт і нормування праці. 

 
Тема 3. Управління поточним функціонуванням операційної системи  

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та основні вимоги 
до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. 
Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види 
систем оперативного управління виробництвом. 

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості 
сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів. 

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські 
рішення в сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості 
управління запасами залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. 
Система управління «точно у термін». 

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. 
Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація роботи. Робочі 
завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж (система 
нормативів часу). Методи нормування часу. 

Тема 4. Управління проектами 
Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. 

Менеджмент проекту. 
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 

допомогою діаграм Г.Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового 
планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та 
розгляду програми (РЕКТ) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення 
управління проектами. 

 
Тема 5. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності 

Загальний менеджмент якості (ТОМ). Поняття, значення та фактори забезпечення якості 
товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки. Нормативи якості товарів та послуг. 

Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. 
Аналіз програм забезпечення якості У.Е.Демінга, Д.Джурана, П.Кросбі, К.Ішикава, 
Ш.Шинго. Методи Дж. Тагуші. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток 
програми забезпечення якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів. 

Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки. 
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
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2. Гэллові, Л. Операционный менеджмент. – СПб "Питер", 2002.– 302 с 

3. Курочкин ,А. С. Операционный менеджмент. – Х, 2000.– 302 с 
4. Яременко, Олег Леонидович. Операционный менеджмент : Учеб. для студентов эконом. 
спец. высш. учеб. заведений / О. Л. Яременко, А. М. Сумец; Нар. укр. акад.– Х.: Фолио, 
2002.– 231 с. 
5. Мескон, М. Основы менеджмента : Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Под 
общ. ред. Л. И. Евенко.– М.: Дело, 1992.– 701 с. 
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ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
Тема 1. Економіка як наука 

Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і 
ресурси. Економічні суб’єкти. 

Економічна теорія та її складові. Макроекономіка і мікроекономіка. Функції 
економічної теорії. Закони і категорії економічної теорії.  

Методи економічного дослідження. Економічне моделювання. Економічне 
сприйняття. Економічні показники. Позитивна і нормативна економіка . Економічна наука та 
економічна політика. Цілі економічної політики.  

Історія економічної науки. Основні школи в економіці. Вклад українських учених у 
розвиток економічної науки. 

Література: 1,3,17 
 
 
Тема 2. Економічні потреби і виробничі ресурси 

Економічні потреби як основа мотивації діяльності людини. Класифікація і розвиток 
економічних потреб. Безмежність потреб. Потреби та економічні інтереси. Класифікація та 
взаємодія економічних інтересів.  

Споживче благо як засіб задоволення потреб. Поведінка споживача. Оцінка 
споживачем корисності. Закон спадної граничної корисності. 

Економічні ресурси. Обмеженість ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси.  
Процес виробництва. Праця. Засоби праці. Продукт. Технологічні способи 

виробництва. Економічне зростання. Проблема “що, як, для кого виробляти”. 
Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Поведінка виробника на 

ринку. Закон спадної віддачі. 
Література: 9,10,17 

 
Тема 3. Виробництво: сутність , елементи, форми 

Традиційна форма виробництва. Риси натурального господарства та його історичні 
межі. 

Товарна форма виробництва. Поділ праці. Економічна відокремленість виробників. 
Просте і підприємницьке товарне виробництво. Продукт праці як товар. Попит на товар і 
його пропозиція. Споживна вартість товару. Мінова вартість, або ціна. 

Фізична і монетарна економіка. Основні складові товарного господарства. Суть і 
функції грошей. Грошовий обіг . Еволюція грошей. Грошові реформи. Ціна та її функції. 
Типи ціноутворення. Інфляція.  

Література: 2,4,5,10 
 

Тема 4. Економічні системи 
Національна економіка . Основні проблеми організації економіки. Економічна система 
та її компоненти. Типізація економічних систем. Власність і економічна система. Суть 
власності, її типи і форми. Суб’єкти 

і об’єкти власності. Привласнення і відчуження. Права власності. Тенденції розвитку 
відносин власності в Україні та у світі.  

Економічні системи товарної форми виробництва. Суть адміністративно-командної 
системи та її неспроможність.  

Література: 7,10,15 
 
Тема 5. Ринкова економіка 

Принципи організації ринкової економіки. Конкуренція – рушійна сила ринкової 
економіки. Види і методи конкуренції. Сучасні моделі ринкової економіки. Схема 
кругопотоку. 
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Визначення ринку. Функції та види ринків. Ринок товарів і послуг. Ринок праці. 

Особливості формування ринків в Україні. Ринкові структури та їхні ознаки. Досконала 
конкуренція. Ефективність ринкового середовища за досконалої конкуренції. Монополія та її 
різновиди. Концентрація виробництва та її показники. Поведінка монополії. Основні ознаки 
олігополії. Монополістична конкуренція. Антимонопольне законодавство у світі та в Україні.  

Інфраструктура ринку. Банки та їхні функції. Товарні біржі. Фондова біржа. Цінні 
папери. Формування ринкової інфраструктури в Україні.  

Література: 4,5,10 
 
Тема 6. Ринковий механізм 

Ринковий механізм та його складові. Попит і його чинники. Закон попиту. Крива 
попиту та її переміщення. 

Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її переміщення. 
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна. Мінімальні та 
максимальні ціни. 

Еластичність попиту і пропозиції за ціною. Чинники, що визначають еластичність 
попиту і пропозиції за ціною.  

Розв’язання ринком основних проблем організації економіки. Переваги і слабини 
ринкового механізму. Недосконала конкуренція. Інші вади ринку. Необхідність державного 
регулювання.  

Література: 5,8,15 
 
Тема 7. Економічна роль держави 

Держава як економічний суб’єкт. Економічні функції держави. Забезпечення правової 
бази. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів.Перерозподіл 
доходів. Державний сектор в економіці. Блага громадського вжитку. Державне регулювання 
економіки. 

Державні фінанси. Фінансова система держави. Державний бюджет. Податки та їхні 
види. Видатки державного бюджету. Дефіцит державного бюджету. Крива Лафера. 

Правові, адміністративні та економічні методи регулювання економіки. Напрями 
державного регулювання економіки. Економічні функції держави в перехідній економіці.  

Література: 1,17,16 
 
Тема 8. Економіка підприємства 

Підприємство як економічний суб’єкт. Види підприємств за розміром. Чинники, що 
визначають розміри підприємств. 

Правові форми підприємств. Переваги і недоліки одноосібного володіння. Переваги і 
недоліки партнерства. Акціонерні товариства. Нові форми господарювання в Україні.  

Засоби підприємства. Основні та оборотні засоби підприємства. Бухгалтерські та 
економічні витрати виробництва. Класифікація витрат. Амортизація та способи її 
обчислення. 

Обсяги продажів фірми. Прибуток та його види. Максимізація прибутку . 
Підприємництво як особливий фактор виробництва. Менеджмент і  

маркетинг у підприємницькій діяльності.  
Література: 9,10,11 
 

Тема 9. Домогосподарство. Доходи в ринковій економіці 
Домогосподарство як економічний суб’єкт. Доходи домогосподарства у традиційній 

економіці. Матеріальне самозабезпечення сім’ї. Елементи традиційного господарства в 
Україні. Домогосподарство і його функції в ринковій економіці. Принципи формування 
доходів у ринковій економіці. Функціональний розподіл доходів.  

Ціноутворення на ринку праці. Суть заробітної плати. Попит і пропозиція робочої 
сили. Рівень конкурентності ринку праці. Чинники диференціації заробітної плати. 
Мінімальна заробітна плата. 

Рента як дохід власника землі. Механізм формування ренти. Позичковий процент як 
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дохід на капітал. Прибуток як дохід підприємця. Норма (рівень) прибутку. 

Бідність і багатство. Родинний розподіл доходів. Джерела формування сімейного 
бюджету . Структура видатків сім’ї. Диференціація доходів. Крива Лоренца. Причини 
нерівності доходів. Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.  

Література: 3,15,16 
 

Тема 10. Система національних рахунків 
Система національних рахунків. Показники обсягу національного виробництва. 

Валовий внутрішній продукт ( ВВП). Методи обчислення ВВП: видатковий, розподільний, 
виробничий. Інші показники обсягу національного виробництва: валовий національний 
продукт, чистий внутрішній продукт, національний дохід. Особистий і використовуваний 
дохід. Номінальний і реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темпи приросту реального 
ВВП. ВВП на душу населення.  

Показники рівня зайнятості. Зайняті та безробітні. Рівень безробіття. Показники рівня 
цін. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП. Інфлювання і дефлювання.  

Література: 2,15,17 
 
Тема 11. Сукупний попит і сукупна пропозиція 

Економічний потенціал суспільства. Виробництво національного продукту і його 
фактори. Показники використання основних факторів виробництва. Чинники, що визначають 
величину національного продукту країни.  

Реалізація національного продукту. Сукупні видатки та їхні складові. Сукупний 
попит. Крива сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту. 

Сукупна пропозиція. Крива короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники 
сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага. Збурення сукупного попиту та відновлення 
рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та відновлення рівноваги.  

Література: 2,9,11,17 
 
Тема 12. Споживання й економічне зростання 

Споживання і використовуваний дохід. Гранична схильність до споживання. Середня 
схильність до споживання. Особисті заощадження. Вибір заощадником активів. Особливості 
споживання в Україні. 

Інвестиції та їхня роль в економіці. Структура інвестування. Процентна ставка як 
чинник інвестування. Нестабільність інвестицій. Економічне зростання. Погляди на 
економічне зростання. Фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. 

Економічний розвиток і його рівень. Економічне зростання у розвинутих країнах і 
країнах, що розвиваються. Особливості економічного розвитку України. Відновлення 
зростання економіки України.  

Література:2,3,7 
 
Тема 13. Макроекономічна нестабільність 

Основні прояви макроекономічної нестабільності. Економічні коливання. 
Фази ділового циклу. Причини економічних коливань.Зайнятість і безробіття. Види 
безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Соціально-економічні 
втрати від безробіття. Природна норма безробіття. Рівень безробіття в різних країнах. 
Особливості безробіття в Україні. Зайнятість і формування ринку праці в Україні.  

Суть інфляції, її види. Соціально-економічні наслідки інфляції. Причини інфляції. 
Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Методи боротьби з інфляцією. Причини 
розвитку гіперінфляції в Україні та шляхи її подолання.  

Література:1,2,9 
 
Тема 14. Макроекономічна політика 

Можливість впливу уряду на загальний стан економіки. Суть, завдання і види 
макроекономічної політики. 

Фіскальна політика та її основні знаряддя. Дефіцит бюджету. Концептуальні підходи 
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до збалансування бюджету. Види фіскальної політики та її результативність. Державний 
борг. Зовнішня заборгованість країни.  

Суть монетарної (грошової) політики. Попит на гроші та пропозиція грошей. 
Центральний банк і його функції. Інструменти монетарної політики: норма резервування, 
облікова ставка, операції на відкритому ринку.  

Особливості макроекономічної політики в Україні.  
Література:3,4,5,6 

 
Тема 15. Світова економіка 

Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці та його 
чинники. Спеціалізація країн. Міжнародна торгівля. Торговельний баланс. Абсолютна 
перевага. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля України.  

Міжнародні організації з регулювання зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна 
політика . Протекціонізм і лібералізм. Торговельні обмеження: мито, квоти, немитні бар’єри. 

Валютні відносини. Конвертованість валют. Валютний курс і його види. Плаваючий 
валютний курс. Попит і пропозиція валюти.  

Міжнародна валютна система та її еволюція. Золотий стандарт. Золотодоларовий 
стандарт. Ямайська валютна система. Міжнародні валютно-фінансові організації. 
Міжнародний валютний фонд. Світовий банк.  

Міжнародна економічна інтеграція. Провідні міжнародні регіональні економічні 
об’єднання. Європейський Союз. НАФТА. Міждержавні галузеві організації. Організація 
країн – експортерів нафти (ОПЕК). 

Інтеграція України у світову економіку.  
Література:12,13,14 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
на ступінь «магістр» 

за спеціальністю «Соціальна робота» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступне випробування з основних фахових дисциплін за спеціальністю “Соціальна педагогіка” для продовження 
фахової освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” побудований у відповідності до навчального плану 
спеціальності “Соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (6.010105), що затверджений 
Міністерством освіти та науки України як стандартний навчальний план для всієї системи підготовки фахівців з 
соціальної педагогіки у вищих навчальних закладах України. 

Питання до вступного випробування побудовані у відповідності до змісту і логіки такої основної 
дисципліни науково-предметної підготовки як “Соціальна робота”, яка є провідною фундаментальною 
дисципліною в процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності «Соціальна педагогіка». 
Підвалинами даного курсу є найкращі доробки теорії та практики провідних вітчизняних та зарубіжних учених і 
фахівців, які були ініціаторами виникнення та розвитку соціальної педагогіки. Програма цього курсу грунтується 
на соціокультурному підході, відповідно до якого динаміка історії, теорії та практики соціальної педагогіки 
розглядається в залежності до потреб розвитку культури певного соціуму, людства в цілому.  

Значна частина питань вступного випробування побудована також на матеріалі таких основних фахових 
дисциплін як – “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методи соціально-педагогічного дослідження», 
спрямованих на формування технологічних навичок і умінь фахівців стосовно соціально-педагогічної роботи з 
різними інститутами сфери соціального виховання, а також фахової діяльності в мікросоціумі та територіальній 
громаді, а також науково-обгрунтованого дослідження і вирішення соціальних протирічч та проблем в 
соціальному вихованні. 

Базовими дисциплінами до основних фахових курсів є такі дисципліни як “Загальна педагогіка”, 
“Педагогічна технологія та етика”, та “Етнопедагогіка”, які також належать до циклу дисциплін професійно-
орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту передбачають перевірку знань з цих дисциплін фахової 
підготовки та вміння використовувати їх у вирішенні проблем історії, теорії та методики соціальної педагогіки 

В цілому питання до вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” передбачають 
перевірку рівня сформованості у абітурієнтів-бакалаврів соціальної педагогіки професійної свідомості, 
теоретичної бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння знаннями з історії соціального виховання, 
соціальної педагогіки, усвідомлення тенденцій їх розвитку на сучасному етапі; створення уявлень про напрями та 
механізм вдосконалення соціальна педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, суспільства, а 
також відповідних програм, методик і технологій соціально-педагогічної діяльності.  

Особливість вступного випробування до продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» полягає у виявленні здібностей абітурієнта до науководослідницької і аналітичної діяльності у сфері 
соціального виховання та здатності до пошуку інноваційних технологій соціально-педагогічної діяльності. 
 
 

Зміст програми вступного випробування 

Вступ 
Значення курсів "Соціальна педагогіка", “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методика 

соціально-педагогічного дослідження» як основних фундаментальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з 
соціальної педагогіки. Зв'язок основних курсів з попередніми та наступними дисциплінами циклів гуманітарної і 
соціально-економічної та професійно-орієнтованої підготовки, зокрема, з циклу психолого-педагогічних 
дисциплін, а також дисциплінами профілізацій та спеціалізацій. 

 
Розділ І. Основи соціальної педагогіки  
Тема 1.1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки. 

Сутність поняття «соціальна педагогіка», її об'єкт та предмет дослідження. Розмежування з 
предметами філософії, соціології, культурології та психології. Соціальна педагогіка в системі 
сучасного педагогічного знання. Мета, завдання та функції соціальної педагогіки. Взаємини 
соціальної педагогіки з соціальною роботою. Структура соціальної педагогіки. Загальна 
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характеристика основних її розділів (агогіка, геротика, віктимологія, андрогогіка тощо). 
Принципи та методи соціальної педагогіки, її тезаурус. 

Література 
Основна 

1. Коваль Л.Г.  Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, 
С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.2-27. 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика  / А.В.Мудрик. М: Академия", 1999. - С. 176-181. 
3. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. 

А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.26-32 
Додаткова 

1. Бочарова В. Социальная педагогика - диалог науки й практики /В.Бочарова //Социальная 
педагогика. - 2003. - №1. - С.34-39. 

2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - 
М: «Академия», 1999. - С.5-33. 

3. Клименко Н. Социальная  педагогика ставит человека в  центр обшественного внимання 
/Н.Клименко //Социальная педагогика. -2003.-№1.-С.93-97. 

4. Социальная педагогика: Уч. пособие /Под ред. В.А.Никитина. -М.: ВЛАДОС, 2000. -272 с. 
5. Рижанова А.О. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика.- 2007.- №4.- С.15-21. 
6. Рижанова А.О. Методологічні зв»язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в 

інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.17-
22. 

 
 

Тема 1.2. Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема. 
 

Культурно-виховна функція суспільства. Особистість як безумовна ціннісіь суспільства, її 
духовний розвиток та реалізація провідне завдання соціального виховання демократичного 
соціуму. Соціальне виховання як сфера створення умов для цілеспрямованого духовного розвитку 
людини, групи, суспільства. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки. Проблема 
активізації виховного потенціалу суспільства, групи, окремої людини та нейтралізації, подолання їх 
негативних впливів на людину, групу, суспільство. 

Соціальний педагог як новий тип педагога. Соціальний педагог вихователь-посередник між 
людиною, групою та суспільством. Його функції в умовах мікро та макросоціумів. Професійний 
портрет: вимоги до людських та професійних якостей, комплекс знань та вмінь, кваліфікаційні 
вимоги, кодекс етики. Потреба суспільства в цих фахівцях. 

Основні сфери діяльності соціального педагога, їх загальна характеристика. 
Особливості взаємодії соціального педагога з соціальними суб'єктами. Загальна характеристика 
методик роботи з соціальними суб'єктами. Система підготовки соціального педагога. 

Література 
Основна 

96. Актуальні  проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного 
навчання) / А.Й.Капська,  .В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.24-32. 

97. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, 
І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН,І997. - С.57-74. 

98. Мищик Л.И. Професіональная подготовка социального педагога /Л.И.Мишик. - 
Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. - С.51-72. 

99. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/У кл. 
А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998.-С.36-42. 

Додаткова 
1. Безпалько О.В. Підготовка студентів до соціально-профілактичної роботи з молоддю 

/О.В.Безпалько //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: 
Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 
2002.-Ч.1.-С.206-214. 

2. Битинас  Б.П.  Гражданскому обществу -   институт социальньїх педагогов /Б.П.Битинас, 
И.Л.Катаева //Педагогика. - 1992. - №5-6. -С.38-44. 

3. Галагузова М. Институт социальных педагогов вчера и сегодня 
/М.Галагузова//Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.106-111. 
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4. Коваль Л.Г. Підготовка соціальних  педагогів  і соціальних працівників в Україні 

/Л.Г.Коваль //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №1-2. - С.86-95. 
5. Мудрик А.В. Социальная педагогика /А.В.Мудрик. - М.: "Академия", 1999. - С. 17-26. 
6. Поліщук В.А. Концептуальні засади моделі підготовки соціально-педагогічних кадрів 

в Україні /В.А.Поліщук //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: 
Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К.,2002.-Ч.1.-
С.59-68. 

7. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах 
інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської 
молоді: Зб. Наук. Пр. Вип (.- К., 2006.- С.16-22.. 

8. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства / 
А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнар. Наук.-
практ. Конф., 20-21 травня 2008 р.- Х., ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100. 

9. Шалаев И.К. Психологическая подготовка социальньїх педагогов / И.К.Шалаев, С.Г.Максимова 
//Педагогика. - 1998. - №1. - С.116-117. 

 
Тема 1.3. Соціально - педагогічна діяльність. 

 
Поняття про соціально-педагогічну діяльність. Роль і місце соціально-педагогічної 

діяльності в сучасному суспільстві. Взаємини соціально-педагогічної з педагогічною 
діяльністю та соціальною роботою. Соціальна допомога як засіб соціального виховання. 
Принципи соціально-педагогічної діяльності. Зміст соціально-педагогічної діяльності.  

Діагностування соціальної вихованості та якості соціальних впливів на розвиток людини 
і суспільства, організація позитивного виховного впливу: традиційного (через сім'ю, 
мікросоціум)з стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через виховні 
інституції), міжособового (через значимих осіб), рефлексивного (індивідуально пережитий, 
усвідомлений); їх взаємодія та координація. Нейтралізація негативного впливу цих факторів, 
корекція негативних впливів та їх наслідків. Управління процесом соціального виховання. 

Структура мережі соціально-педагогічних служб України. Загальна характеристика 
систем: соціальної служби та організацій у справах неповнолітніх, соціальної служби у 
справах молоді та сім'ї. "Білі плями" мережі. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Особливості соціально-педагогічних методик 
діагностування, індивідуальної допомоги, навчання взаємодії, організації взаємодії тощо. 

 
Література  
Основна 

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи  (модульний курс  дистанційного 
навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола.-К.,2002.-С.18-23, 80-115. 

2. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. 
А.О.Малько.-Х.:ХДАК, 1998.-С.32-36. 

3. Селевко Г.  Технологии социально-педагогической работы / Г .Селевко // Социальная 
педагогика. - 2003. - № 1. - С.55-66; №2. -С.37-53. 

Додаткова 
1. Гурьянова М.П.  Опыт организации междисциплинарного социально-педагогического 

исследования / М.П.Гурьянова // Педагогика. - 2002. - №6. - С.3-8. 
2. Ковчина І.М.  Сучасне значення правовиховної роботи  у професійній діяльності соціального 

педагога  / І.М.Ковчина // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і 
практики: Матеріали доповідей на  Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - 
К., 2002. - Ч. 1. - С.235-243. 

3. Короткова Р.І. Інтерактивний театр як форма соціально- педагогічної роботи з молоддю / 
Р.І.Короткова // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: 
Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 
4.2. - СІ 76-182. 

4. Пономаренко О.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель особистості 
соціального педагога / О.В.Пономаренко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: 
Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 
жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.1. - С.221-228. 

5. Овчарова  Р.В.  Справочная книга социального педагога /Р.В.Овчарова. - М.: ТЦ "Сфера", 
2001. - С.259-476.. 

6. Социальная  педагогика:  Курс  лекций  /Под  общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 
2000. - С. 131-166. 
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Розділ II. Історія соціального виховання 
 

Тема 2.1. Виникнення і становлення соціального виховання в первісній та архаїчній 
культурі людства 

 
Головна потреба первісної людини виживання в природному середовищі. Соціальне 

наслідування як основа соціального виховання. Соціальність первісного виховання за метою, 
об'єктом, методом, засобами, наслідками. Динаміка розвитку соціального виховання у звичаях, 
обрядах, ритуалах, святах, традиціях. Обгрунтування Г.Б.Корнетовим ефективності первісного 
виховання. 

Зародження елементів структури соціального виховання в родоплемінному періоді. 
Виховательство як феномен первісного соціального виховання. Характеристика сімейно-
станового виховання. 

Головна потреба архаїчної людини виживання в природному та соціальному середовищі. 
Авторитаризація виховання. Виникнення нового виду соціального виховання -державного. Поява 
школи як нового засобу соціального виховання. Об'єднання елементів соціального виховання в 
систему. 

Особливості системи соціального виховання в Давньому Єгипті. Особливості системи 
соціального виховання в Давньому Китаї. Особливості соціального виховання в Давній Персії. 
Перші спроби теоретичного осмислення соціального виховання В Давньому Китаї. 

 
Література  
Основна 

1. Малько А.О. Становлення системи соціального виховання в архаїчній культурі /А.О.Малько 
//Вісник Харківської державної академії культури. - Вип.8. - X.: ХДАК, 2001. - С. 157-165. 

2. Монро П. История педагогики. - Ч.І.: Древность й Среднис века /П.Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 
1923. - 286 с. 

3. Модзолевский  Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения  с древнейших времен до наших 
дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892.-С.13-32. 

4. У истоков воспитания /Педагогическая практика  доклассового общества: Экспресс-
информация; Сер. пед. и нар. образ за рубежом. - Вьш. 12(168).-М., 1991.- 17с. 

 
Додаткова 

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие / А.Н.Джуринский.-М.: ВЛАДОС, 
1999. - С.11-16. 

2. История педагогики: Уч. пособие Ч.1:От зарождения воспитания в первобытном обществе 
до середины XVII в. / Под ред. А И.Пискунова.-М.: ТЦ«Сфера», 1998.- 191 с 

 
Тема 2.2.Антична ідея соціального виховання 

 
Античність: спроба гармонізації суспільного та особистого ідеаліз виховання. Етапи 

розвитку соціального виховання Давньої Греції: архаїчний, новий еллінський, елліністичний. 
Спартанська та Афінська моделі соціального виховання. Формування системи освіти в 
афінському соціальному вихованні. Система соціального виховання Давньої Греції. 
Цілеспрямоване творення виховного середовища задля вільних громадян. Індивідуалізація 
виховання та навчання софістами. Криза соціального виховання Давньої Греції. 

Виховна функція давньогрецької філософії. Рефлексія соціального виховання Демокрітом та 
Сократом. Неавторитарне виховання Сократа. 

Ідея соціальної педагогіки Платона, Аристотеля. Модель соціально-педагогічної системи 
держави в працях Платона. Дослідження Платоном механізму виховання, обгрунтування ним 
потреби нового виду соціального виховання. 

Вдосконалення Аристотелем соціально-педагогічної системи Платона. Розбіжності з 
Платоном в поглядах на соціальне виховання. Пропозиція узаконення «спільного» виховання. 
Визнання соціальних цінностей змістом соціального виховання. Тріади соціального виховання 
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Аристотеля. Теоретичне обгрунтування індивідуального та сімейного виховання, як 
різновидів соціального виховання. Обгрунтування виховання і навчання як специфічних форм 
творчої діяльності людини. 

 
Література 

Основна 
a. Аристотель Политика /Аристотель //История социальной 

педагоги- ки: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой.-М 
:ВЛАДОС, 2000. - С.30-37. 

b. Аристотель Никомахова этика. Большая этика /Аристотель 
//Андреева И.Н.  Антология  по  истории  и теории  
социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: 
«Академия»,2000. - С.119-121. 

c. Платон  Протагор. Законы. Государство /Платон //История 
социальной  педагогики: Хрестоматия-учеб./ Под   ред. 
М.А.Галагузовой. - М.:ВЛАДОС, 2000. - С.25-30. 

d. Платон Государство. Законы /Платон //Андреева И.Н. 
Антология но истории и теории социальной педагогики: Учеб. 
пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.90-92, 116-117. 

Додаткова 
1. Барт П.  История социально-педагогической  идеи:  Пер.  с  нем. /П.Барт. - Одесса, 1923. - 

32 с. 
2. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие /А.Н.Джуримский. - М.: ВЛАДОС, 

1999. - С.41-57. 
3.  Малько А. О. Рефлексія соціального виховання епохи античності /А.О.Малько //Рідна 

школа. -2001. -№10. 
4. Марценюк С.П. Педагогічні погляди Арістотеля /С.П. Марценюк //Рідна школа. - 1991. -

№10. -С.77. 
5. Монро П. История педагогики. - Ч.1.: Древность и Средние века /П Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 

1923. - 286 с. 
6. Модзолевский  Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до 

наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892. -С.33-104.  
7. Третяков В. В. Погляди Платона на проблеми  виховання В.В.Третяков //Рідна школа. - 

1993. - №9. - С.74-75. Шиидт К.  История  педагогики,  изложенная во всемирно- 
историческом развитии в органической связи с всемирно-культурной жизнью народов: В 4 
т. Т. 1. /К.Шмидт   М., 1890. - 748 с. 

 
 

Тема 2.3. Становления европейської системи соціального виховання  
в культурі Середньовіччя 

 
Становления та домінування християнських цінностей в соціальному вихованні 

середньовічної Європи. Основні елементи соціального виховання европейського Середньовіччя. 
Роль та динаміка реліпйного виховання в социальному вихованні европейських народів У1-УШ ст., 
1Х-Х1И ст., Х1У-ХУ1 ст. Чернече виховання як різновид реліпйного, розробка методики 
самовиховання ченцями. Релігійне виховання народу. Церква як провідний осередок 
соціального виховання Середньовіччя. Проект Алкуїна щодо створення релігійної соціально-
педагопчної системи. Сімейне релігійне виховання. Вдосконалення методики сімейного 
виховання як різновиду соціалного виховання. Захист дитинства, формування мережі притулків 
для підкидьок та сиріт. Дитяча організація гид керівництвом Д.Савонароли. Клірикальне 
виховання як різновид релігійного. Становления системи релігійної освіти. Релігійна система 
соціального виховання. 

Лицарське виховання як елемент социального виховання Середньовіччя. Вікові етапи та 
зміст лицарського вихованнкя. Поступове зрощення світського лицарського виховання з 
реліпйним. Виховательство як елемент социального виховання Середньовіччя, його специфіка, 
зміст та правові основи. "Королівські зерцала" як соціально-педагопчний засіб виховання. 

Проголошення гуманістичних цінностей в епоху Відродження. Обгрунтування 
гуманістами нових ідеалів соціального виховання. Поступове пересування провідного закладу 
соціального виховання від церкви до школи. Модель гуманістичної школи та  ідеї Реформації щодо 
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загальної народної школи. Виховання "ділової людини" в системі соціального виховання. 
Академічна свобода університетів. 

Е.Роттердамський - теоретик гуманістичної педагогіки та "вихователь нової Європи". 
Соціально-педагогічна діяльність Е.Роттердамського. Теоретичне обгрунтування потреби захисту  
дитинства та ролі виховання в житті людини: "Дитинство поза вихованням - суспільний злочин». 
Е.Роттердамський про роль середовища в соціальному вихованні. 

Література 
Основна 

100. Златоуст Иоанн О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей / 
Иоанн Златоуст // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль 
(Исследования и материалы): сб. науч. тр. - Вып. І. -Ч. 2. - М., 1990.-С.115-142. 

101. Златоуст Иоанн Уроки о воспитании / Иоанн Златоуст // Андреева И.Н. Антология по 
истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие  / И.Н.Андреева. - М..: 
«Академия»,2000. - С. 92-94. 

102. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им  надлежит 
учреждать и  поддерживать христианские школы / М.Лютер // Школа и педагогическая мысль 
средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221. 

103. Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит 
учреждать и поддерживать христианские школы /М.Лютер //Школа и педагогическая 
мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221. 

104. Манетти Д. О достоинстве и превосходстве человека /Д.Манетти // Образ человека в 
зеркале гуманизма: мыслители и педагоги зпохи Возрождения о формировании личности 
(ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО, 1999.-С.63-74. 

105. Монтень М.  Опыты /М.Монтень // Образ человека в зеркале гуманизма:  
мыслители  и  педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - 
М.: Изд-во УРАО. і 999. -С.329-349. 

106. Роттердамский Э. О необходимости раннего нзучного воспитания детей. Воспитание 
христианского государя. Эразма Роттердамского молодьім детям наука, как должно себя 
вести и обходиться с другими /Э. Роттердамский //Меньшиков В.М. Педагогика Эразма 
Роттердамского: открьітие мира детства.../В.М.Меньшиков - М.: Нар.образование, 1995. - С.33-
95. 

Додаткова 
a. Безрогов В.Г. Воспитание знатного мальчика в ранней Ирландии /В.Г.Безрогов 

//Школа и  педагогическая мысль средних  веков, Возрождения и начала Нового 
времени. - М., 1991. - С.4-17. 

b. Ворогов В.Г. К вопросу об источниках реконструкции светского идеала 
воспитания в раннем средневековье (по материалам ирландских «королевских
 зерцал») /В.Г.Безрогов // Западноевропейская средневековая школа и 
педагогическая мысль. - Вип.1. - 4.1. - М., 1989. - С.86-105. 

c. Малько А.О.Розвиток соціального виховання в Середньовіччі /А.О.Малько //Вісник 
Харківської державної академії культури: 36. каук. праць. - Вип.9. - X.: ХДАК, 2002. - 
С.222-229. 

d. Монро П. История педагогики. - 4.1.: Древность и Средние века /•Л.Монро. -
М.,Пг.: ГИЗ, 1923. -286 с. 

e. Шмидт К.  История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии в 
органической связи с культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 2., Т.З (до Лютера 
включно) /К.Шмидт. - М., 1879-1880. 

 
Тема 2.4. Особливості становлення вітчизняної системи  

соціального виховання 
 

Вплив християнізації та централізаційних процесів на станозлення системи соціального 
виховання в Київській Русі. Монастирі та церкви - осередки розповсюдження візантійської 
культури, зокрема освіти. Роль книги у поширенні освіти. Особливе соціальне ставлення в 
Київській Русі до блаженних", "юродивих", їх роль у соціальному вихованні населення. 
Початок освіти дівчат. Негативне відбиття татаро-монгольської навали на всій структурі 
соціального виховання.  

Роль братств у формуванні самосвідомості українського народу на Правобережній Україні. 
Виховна система братств. Суспільний характер виховання та навчання в братських школах. 
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Козацтво як визначальний чинник соціокультурного розвитку на Лівобережній Україні. 

Козацька педагогіка як вид національної системи соціального виховання. Цінності та складові 
елементи козацької системи соціального виховання. Культ "вченості". Ефективність козацької 
педагогіки. Народні школи мандрівних дяків. Вплив віз'єднання з Росією на соціальне виховання 
українців. 
 

Література 
Основна 

1. Антология педагогической  мысли  Украинской ССР. М.:Педагогика, 1988. С.8-16, 56-59,69-73, 
78-83, 111-116, 571-572, 580-581. 

2. Багалій Д.І. Історія слобідської України /Д.І.Багалій. - X.: Дельта, 1993.-С.188-192. 
3. Кузь В. Українська козацька педагогіка і духовність /В.Кузь, І.Руденко, О.Губко. - 

Умань, 1995. - С.69-100. 
4. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X -початок XX ст.). - К.: 

Рад. школа, 1991.-281 с. 
5. Українська козацька педагогіка //Основи національного виховання: концептуальні 

положення (Частина І). - К., 1993. - С.60-75. 
 

Розділ ІІІ. Становлення та розвиток соціальної педагогіки 
в культурі індустріального суспільства 

 
Тема 3.1. Розвиток теорії соціального виховання 

 
Вплив індустріалізації на руйнацію попередніх соціальних структур, соціальних 

взаємовідносин, способу життя. Неспроможність середньовічного соціального виховання 
задовольнити потреби культурної динаміки індустріального суспільства. 

Формування теорії соціального виховання педагогами та філософами індустріальної епохи: 
Я.А.Коменським, Д.Локком, К.А.Гельвецієм, Г.Е.Лессінгом, І.Кантом, І.Гердером, 
І.Г.Песталоцці, І.Г.Фіхте, Р.Оуеном, Ф.Фрьобелем, А.Дістервегом. 

Розширення об'єкта соціального виховання до людства (Я.А.Коменський, Г.Е.Лессінг, 
І.Кант, І.Гердер), визначення мети його соціального виховання (Я.А.Коменський), 
виокремлення етапів соціально-духовного розвитку людства і людини (Г.Е.Лессінг, І.Кант). 
Філософське обгрунтування цінностей соціального виховання людства та індивіда (І.Кант). Нація 
як об'єкт соціального виховання (К.А.Гельвецій, І.Гердер, І.Г.Фіхте, А.Дістервег). Цінності, мета, 
провідні чинники, методи та механізм соціального виховання нації (К.А.Гельвецій, І.Гердер, 
А.Дістервег). Роль соціального виховання нації у вихованні людства. Алгоритм зміни характеру 
соціального виховання з державного на суспільний (Я.А.Коменський). 

Виявлення зв'язку соціального виховання з культурою людства та певного народу. 
Обгрунтування педагогічного принципу культуровідповідності. Усвідомлення можливості 
негативного впливу культури на індивіда, на культурну динаміку іншого народу (Д.Локк, 
І.Кант, І.Гердер,А.Дістервег). Завдання соціального виховання - захист від деструктивної дії соціуму. 

Уточнення розумових, вікових, статевих рамок соціального виховання людини 
(Я.А.Коменський, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо) та станових щодо соціуму (К.А.Гельвецій, 
І.Г.Песталоцці, І.Гердер). 

Характеристика елементів системи соціального виховання в моделі І.Г.Песталоцці. Гармонізація 
культури людства через підвищення ефективності соціального виховання незаможного населення. 
Обгрунтування потреби дошкільного виховання в системі соціального виховання.(Ф.Фрьобель, 
Р.Оуен). Оновлення системи шкільного виховання, створення моделі "школи-життя" як засобу 
соціального виховання "всіх" (Я.А.Коменський). 

Розробка Дж.Локком теорії та методики соціального виховання індивіда. Значення 
соціального виховання індивіда в зростанні авторитета нації. Д.Локк про домінуючу роль 
середовища у розвитку дитини. Доведення специфіки виховного та навчального процесів у 
соціальному вихованні. Висування ідеї соціально-педагогічного вдосконалення соціокультурного 
розвитку провідних соціальних суб'єктів -людини та нації (Я.А.Коменський. К.А.Гельвецій, 
І.Г.Песталоцці, Р.Оуен та інші). 
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Тема 3.2. Розвиток практики соціального виховання  
індустріального суспільства 

 
Залежність духовної динаміки індустріального суспільства від самопізнання особливостей 

європейських етносів (розвиток національної свідомості) та від поширення антропоцентричних 
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цінностей в суспільній свідомості. Секуляризація соціального виховання. Головна роль у трансляції 
цінностей переходить від релігії до держави і відповідно від церкви до школи. Підвищення ролі 
законодавства і моралі в соціальній регуляції. Підвищення ролі мистецтва у соціальному вихованні. 
Благодійна діяльність як фактор соціального виховання. Прискорення культурної динаміки та 
потреба інтенсицікації соціального виховання. ЗМІ -- новий засіб соціального виховання. Підвищення 
ролі навчання в соціальному вихованні. 

Перенесення акценту в соціальному вихованні індустріальної доби на нову генерацію. 
Провідна мета виховання свідомого громадянина. Розвиток системи освіти. Створення державних 
систем початкового навчання для дітей. Модель індустріальної школи. Вища початкова школа. Види 
середньої школи: гімназія, колеж, реальна та граматична школи. Виникнення та розвиток жіночої 
середньої та вищої освіти. Вдосконалення та поширення вищої освіти. Початок вищої 
педагогічної освіти. Педагогічні експерименти в приватних освітніх закладах.  Виникнення та 
розвиток дошкільної освіти. Створення перших виховних закладів для дітей дошкільного віку 
Р.Оуеном. Створення Дитячих садків Ф.Фрьобелем. 

Тенденція трансформування окремих педагогічних експериментів у практичні педагогічні течії 
"трудова школа" (Р.Зайдель, Г.Кершенштайнер), "педагогіка дії" (В.А.Лай), "прагматична педагогіка" 
Д.Дьюї та інші. 

Гуманізація навчально-виховного процесу (Д.Дьюї, Р.Штайнер, О.Нейлл та інші). 
Індивідуалізація процесу навчання ('Віннетка-план", "Дальтон-план", "Говард-план", "Йєна-план"). 
Розгалуження мережі соціально-педагогічних закладів для дітей, що потребують допомоги: притулки, 
"шпиталі", виховні будинки, "дитячі суди", перевиховні колонії, виховні заклади для розумово 
відсталих дітей тощо. 

Соціально-педагогічний експеримент Р.Оуена. 
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Тема 3.3. Розвиток соціальної педагогіки в Німеччині  
та інших країнах 

 
Умови виникнення соціальної педагогіки як науки. Поява терміну "соціальна педагогіка", 

суперечки фахівців щодо його авторства. Узагальнення П.Наторпом творчості І.Г.Песталоцці. 
Визначення та обгрунтування предмета соціальної педагогіки в праці "Соціальна педагогіка. 
Теорія виховання волі на засадах спільності". Провідний принцип розвитку людини і спільності та 
провідне завдання соціальної педагогіки. Здолання соціального авторитаризму виховної системи 
Платна у теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 

Соціально-педагогічна модель П.Наторпа як задоволення потреби гармонізації соціального 
виховання суспільства. Характеристика елементів соціально-педагогічної системи П.Наторпа. 
Розвиток теорії соціального виховання П.Наторпом. 

Розвиток теорії та практики соціальної педагогіки в Німеччині Г.Кершенштайнером. 
Розвиток теорії соціальної педагогіки Р.Зайделем. Проголошення в Німеччині соціально-
педагогічної ери. Аналіз теоретичного багажу соціальної педагогіки. Аналіз внеску провідних 
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персоналій у становлення соціальної педагогіки. Спроба звуження предмета соціальної 
педагогіки Г.Нойлем та Г.Боймер.  

Заперечення соціальної педагогіки у фашистській Німеччині. 
Втілення соціально-педагогічних ідей в практику виховання США. Сетльмент 

Д.Аддамс. Вдосконалення соціально-псдагогічного впливу школи в педагогіці прагматизму 
Д.Дьюї. Підсилення соціально-педагогічної функції школи в альтернативній педагогіці Європи 
(Р.Штайнср, О.Нейлл, Є.Френе, Я.Корчакта інші). 

Дитячі організації як новий засіб соціального виховання нової генерації. Скаутизм в системі 
соціального виховання, його сутність. Система виховання скаутизму. Пролетарська дитяча 
організація. 

Поширення суспільного інтересу до дитинства. Педологія. Декларація про права дитини 
(1927). 

Дискусії в Німеччині щодо предмета соціальної педагогіки після другої Світової, 
війни. Зближення змісту діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників в Європі. 
Відновлення в науці погляду П.Наторпа на предмет соціальної педагогики. 

Професійна підготовка соціальних педагогів в країнах США і Європи. 
Література  
Основна 

1. Гернле Е. Дитячий рух, як нова організація виховання / Е.Гернле // Мамонтов Я.  Хрестоматія 
сучасних педагопчних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С.255-262. 

2. Дьюи Д. Школа и общество /Д.Дьюи  // История социальной педагогики: хрестоматия - 
учебник. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. - С.328- 340. 

3. Дьюї Д. Моральні принципи в освт / Д.Дьюї. - Львів: Літопис, 2001.-31 с. 
4. ДьюУ Д. Школа та сусшльний поступ / Д.Дьюї // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних 

педагопчних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С. 230-237. 
5. Зайдель Р. Цілі виховання / Р.Зайдель // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних 

течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав УкраУни, 1926. - С. 206-220. 
6. Кей Е. Про вшьне виховання / Е.Кей // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних 

течій/ Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав УкраУни, 1926.-С. 32-38. 
7. Кершенштайнер Г. Гражданское воспитание юношества / Г.Кершенштайнер // 

Кершенштайнер Г. Избр. соч.М.: Книгоиздательство К.И.Тихомирова,1915. - С.92 - 112. 
8. Кершенштайнер Г. Понятие трудовой школы / Г.Кершенштайнер //Свадковский И.Ф. 

Рабочая книга по истории педагогики /И.Ф.Свадковский. - М., Л.: Госиздат, 1930. - С.304-313. 
9. Наторп П. Виховання й спільність. Трудова школа / П.Наторп // Мамонтов Я. 

Хрестоматія сучасних педагогічних течій / Я.Мамонтов. - X.: Держвидав України, 1926. - 
С. 194-205. 

10. Наторп П. Развитие народа и развитие личности /П.Наторп. - Спб.: Школа и жизнь, 1912. - 
144 с. 

11. Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности / 
П.Наторп. - Спб., 1911.- 360 с. 

12. Холл С.  Педолопя та  и  вцшошення до виховання /С.Холл // Мамонтов Я.  Хрестоматія 
сучасних педагогічних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С.460-471. 
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1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики /И.Н.Андреева. - 

М.:Академия, 2000. - С. 104-107, 147-150. 
2. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики / И.Н.Андреева. - 

М.:Академия, 2000. - С.87-90,101-104. 
3. Власова  О.І.Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І.Власова, О.В.Тюптя // 

Вісник Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія Соціологія, психологія, 
педагогіка. - Вип. 2. - К.,1996.-С.212-216. 

4. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник / Под ред. М.А.Гадагузовой. - М.: 
Владос, 2000. - С.300-312. 

5. Малько А.О. Пауль Наторн - засновник соціальної педагогіки А.О.Малько //Рідна 
школа. 2003. № 9. 

6. Малько А.О. Розвиток теоріУ \ практики сошального виховання Г.Кершенштайнером / 
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А.О.Малько // Педагогіка, психологія  та медико-біологічні  проблеми фізичного 
виховання і спорту: 36. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2002. - № 19. - С.49-57. 

7. Соколов П. История педагогических систем /П.Соколов. - Петроград: В.С.Клестов, 1916.-
С.660-675. 

8. История социальной педагогики / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2000. - СЗ13-347, 385-405. 

9. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд. Урал, ун-
та, 1989. - С.3-10. 

 
 

Тема 3.4. Особливості вітчизняного соціального виховання в індустріальну епоху 
 

Розвиток вітчизняної системи соціального виховання. Характеристика елементів соціального 
виховання: релігійне виховання, сімейне виховання, підсистема освіти (народна, середня, вища, 
освіта дорослих), підсистема просвіти (через заклади культури, мистецтво, інформаційні засоби, 
громадські токаристнл). підсистема піклування (державні, суспільні, громадські, приватні 
благодійні закладі: та ініціативи). Початкові земські школи О.Корфа. Недільна школа 
Х.Алчевської. Харківське товариство грамотності. Народний будинок в Харкові. Роль мистецтва, 
зокрема літератури у вітчизняному соціальному вихованні. Соціально-педагогічний експеримент 
П.Ф.Семеренка 

Соціально-педагогічний захист дитинства. Організація соціального виховання сиріт. Дитячі 
організації. Правовий захист дітей з делінквентною поведінкою. Специфіка Дитячих судів. 
Особливості судочинства Дитячих судів. Корекція делінквентної поведінки неповнолітніх. 

Усвідомлення актуальності суспільного виховання прогресивною громадськістю. Перший 
загальноросійський з'їзд з сімейного виховання (1913). Подальша розробка теорії вітчизняного 
соціального виховання. 

Література 
Основна 

1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной исдагогики/И.Н.Андреева. - 
М..'Академия, 2000. - С.107-113, 127-132, 153-156. 

2. Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. - М.: 
Педагогика, 1990. - С.41-45, 210-211, 300-301, 371-372, 392-401, 462-463, 487-499. 

3. Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. М.: Педагогика, 1987. - 
С.89-91,141-144,225-235,238-244,514-516.  

4. Багалій Д.І. Історія слобідської України /Д.І.Багалій. - X.: Дельта, 1993.-С.192.-197. 
5. Бехтерев В.М. Вопросы обшественного воспитания /В.М.Бехтерев // Антология 

педагогической мысли России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика. 
1990. - С.500-508. 

6. Джус О.В. Соціально-педагогічний аспект діяльності Софії Русової в еміграції/О.В.Джус 
//Шлях освіти. - 2001. - №2. - С.52-55. 

7. Зеньковський В.В. Про соціальне виховання /В.В.Зеньковский. - К., 1920.-64с. 
8. История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия. - М., 1976.-С.37-43,50-51. 
9. Ключевский В.О. Два воспитания /В.О.Ключевский/'/ Ангология педагогической мысли 

России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика, 1990. - С.390-400. 
10. Ковалевский П.Н. Борьба с преступностью путем воспитания /П.Н.Ковалевский. - СПб.-

М., 1908. - 348 с. 
11.  Кузь В. Українська козацька педагогіка і духовність / В.Кузь, Ю.Руденко, О.Губко. - 

Умань, 1995. -115с.  
12. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - початок XX ст.). - К.: 

Рад. Школа, 1991. - 334-348. 
13. Труды Первого всероссийского сьезда по семейному воспитанию. -В2-хт.  Т.І.-СПб, 

1914.-672с. 
14. Ушинский К.Д. О народности в обшественном воспитании /К.Д.Ушинский // Антология 

педагогической мысли России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика, 
1990. -С.38-4.). 

15. Хомяков А.С. Об обшественном воспитании в  России /А.С.Хомяков // Антология 
педагогической мысли России первой половины XIX в. - М.: Педагогика, 1987. - С.500-
509. 

Додаткова 
107. Анищенко  О.  Фахова  підготовка дівчат у дитячих  притулках /О. Анищенко 
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//Шлях освіти. - 2000. - № 1. - С.40-42. 

108. Горшкова  Е.А.  Воспитательные дома  и  приюты  в Российской империи 
/Е.А.Горшкова //Педагогика. - 1995. - № 1. - С. 117-119. 

109. Завражин О. А. Детские суды в Российской империи /О.А.Завражин //Педагогика.-
1995.-№3.-С. 103-106. 

110. Клемантович И. Благотворительность: уроки истории /И.Клемантович, А.Скод 
//Воспитание школьников. - 1999. -№5. -С.30-32. 

111. Кузь В. Українська козацька педагопка і духовність /В.Кузь, Ю.Руденко, О.Губко. - 
Умань, 1995. - С.66-68. 

112. Рижанова А.О. Становлення вітчизняної теорії соціального виховання: Текст / 
А.О.Рижанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2008.- №1.- С. 

113. Семенова Л. Российская благотворительность: воспоминание о прошлом или наказ на 
будущее? / Л.Семенова // Социальная работа. -1992.-№1.-С.62-63. 

 
 

Тема 3.5. Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки 
 

Загальна характеристика внеску С.Т.Шацького в розвиток теорії і практики соціальної 
педагогікита в становлення вітчизняної соціальної педагогіки. Етапи соціально-педагогічної діяльності 
С.Т.Шацького. 

Діяльність С.Т.Шацького до 1917р. Початок організація дозвіллєвої діяльності дітей та 
підлітків О.У.Зеленком, С.Т.Шацьким. Досвід дитячих товариств "Сетлемент", "Дитяча праця та 
відпочинок", колонії "Бадьоре життя", характеристика їх систем виховання. 

Діяльність С.Т.Шацького у радянський період. Розробка теорії та практика реалізація ідей 
"педагогіки середовища" С. Т. Шацьким. Діяльність 1 Дослідної станції Наркомпроса. 

Внесок вітчизняної педології в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки. 
Становлення вітчизняної педології. Наукова та практична діяльність Г. І. Россолімо, А. Н. 
Нєчаєва, А. Ф. Лазурського, В. П. Кащенка. Соціальні профілі та педагогічна клініка В. П. 
Кащенка. Взаємозв'язок з зарубіжними соціопедагогічними ідеями та досвідом. 

Підтримка педології радянською владою. Подальший розвиток педології в 20-30 роки: 
головні течії, організація діяльності педологічних служб, зокрема школи. Вплив педології на 
розробку проблем соціальної педагогіки. Причини знищення педології. 

Проголошення нових цінностей соціального виховання. Руйнація попередньої системи 
соціального виховання, зокрема підсистеми освіти, відмова від благодійності, заборона 
Всеросійського учительського союзу тощо. 

Поступове формування авторитарної системи соціального (державного) виховання. 
Створення законодавчої бази. Загальна характеристика основних елементів радтіської системи 
соціального виховання. 

60-80 роки. Соціальні теорії школи та їх зв'язок з розвитком соціальної педагогіки. 
Недостатність шкільної педагогіки та поступове висунення соціально-педагогічних проблем 
формування особистості. 60-ті: поява перших спеціалістів, орієнтованих на соціально-
педагогічну роботу в мікрорайоні. Творчий розвиток ідей "педагогіки середовища". 70-ті: досвід 
організації соціально-педагогічних комплексів. 80-ті: аналіз та узагальнення накопиченого 
досвіду соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. 

90-ті роки офіційне відновлення статусу соціальної педагогіки. Діяльність ТНДК "Школа-
мікрорайон". Створення Всесоюзної асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників. 
Введення професії "Соціальний педагог", інші наслідки діяльності ТНДК. 

Становлення соціально-педагогічної теорії та практики в Україні, проблеми розвитку 
соціальної педагогіки. Створення Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з 
соціальної роботи. Підготовка професійних кадрів. 
 

Література 
Основна 

1. Вопросы образования и воспитания на страницах большевистской печати (1900-1917) 
//Антология педагогической мысли Украинской ССР. - М.: Педагогика, 1988. -С.294-305. 

2. Воспитание учашихся по месту жительства. - М., 1989. - 145 с. 
3. Гринько Г. Соціальне виховання дітей /Г.Гринько // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних 
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І.УП.1920. Кодекс законов о народном просвещении УССР //Антология педагогической мысли 
Украинской ССР. - М.:Педагогика, 1 988. - С.306-314. 

5. Кащенко  В.П. Педагогическая  коррекция  /В.П.Кащенко. - М.: Просвещение, 1994. - С.21-
223 с. 

6. Крупська Н.К. Суспільне виховання /Н.К.Крупська // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних 
педагогічних течій /Я. Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1 926. - С. 322-328. 

7. Луначарский А.В. О социальном воспитании /А.В.Луначарский // Андреева И.Н. 
Антология по истории и теории социальной педагогики. - М.:Академия, 2000. - С.1 16-118. 

8. Семенов В.Д.  Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д.Семенов. - М., 1986. - 175 
с. 

9. Сидоров В.Н. Социальная работа в Украине: проблеми становлення /В.Н.Сидоров // 
Информационно-методический бюллетень № 1 Украинской Ассоциации социальных 
педагогов и специалистов по социальной работе. - Донецк, 1992. - С.30-41. 

10. Социальная педагогика: Теория, методика, опыт исследования. - Свердловск, 1989.- 
149с. 

11. Социальное воспитание учащихся (основные теоретические положення). - М., 1990. - 33 с. 
12. Шацкий  С.Т. Бодрая жизнь /С.Т.Шацкий //Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: В 4т. Т. 

1. / Под ред. И.А.Каирова. - М.:Просвещение, 1962. -С.295-452.. 
13. Шацкий С.Т. Дети - работники будущего /С.Т.Шацкии //Шацкий С.Т. Педагогические 

сочинения: В 4 т. Т. 1. / Под ред. И.А.Каирова. - М.:Просвещение, 1962. - С. 197-265, 453-489. 
14. Шацкий С.Т. Новая общественно-педагогическая работа для «детей работников будущего» 

/С.Т.Шацкий //Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: В 4т. Т. 1. / Под ред. И.А.Каирова. -
М.: Просвещение, 1962. - С.272-286. 

15. Эпштейн М. Очередные вопросы социального воспитания / М.Эпштейн. - М., Работник 
просвещения, 1926. - 32 с. 
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/Н.М.Дем'яненко // Вища педагогічна освіта. -К., 1994.-Вип. 17.-С.119-122. 
5. Ніколенко Д.Ф. Педагогічне дитинознавство: розвиток педології / Д.Ф.Ніколенко //Вісник 

АПН України. - К., 1993. - Вип.1. - С.133-142. 
6. Розин А.М. Из истории запрета педологии в СССР /А.М.Розин //Педагогика. - 1998. - №4. 

- С.92-99. 
7. Степунина О А. Педологическая концепция П.П.Блонского / О.А.Степунина // Педагогика. - 

1995. - №3. -С. 108-1 11. 
8. Сухомлинська  О.В. Витоки й засади української школи рефлексології та педології (20-ті 

роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. - 1994. - №3 , -С,107-118. 
9. Фрадкин  Ф.А. Педология: мифы  и  действительность / Ф.А.Фрадкин. - М., 1 99 1 - 80 с. 
10. Фрадкин Ф.А. Воспитательная система С.Т.Шацкого / Ф.А.Фрадкин, Г.А.Малинин. - М.: 

Прометей, 1993. - 175 с. 
11. Фрадкин Ф.А. С.Т.Шацкий - работа для будущего / Ф.А.Фрадкин. - М., 1989.-222с. 
12. Черепанов С.А.  Первая  опытная станция Наркомпроса / С.А.Черепанов, С.Т.Шацкий // 

Педагогическая энциклопедия / Под ред. А.Г.Калашникова: В 3 т. Т.2. - М.: Работник 
просвещения, 1928.-С.331-338. 

 
 

Розділ ІУ.Основиі теорії соціалізації та напрями соціально-педагогічного формування 
особистості 

Тема 4.1. Сучасні теорії соціального формування особистості 
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Взаємини понять "соціалізація" і "соціальне вихованні". Взаємодія біологічних, 

психологічних, соціальних факторів та соціального виховання у процесі формування особистості. 
Відсутність багатофакторної теорії соціалізації особистості. Психоаналітична теорія 3. Фрейда, 
психосоціальна Е. Ериксона та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки. Когнітивна 
теорія Ж. Піаже, теорія морального розвитку Л.Кольберга та їх значення для теорії і практики 
соціальної педагогіки Теорія научіння, концепція діяльністного підходу, теорія групового 
пристосування та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки. 

 
Література 

Основна  
1. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота:Навч.посібник / Л.Г.Коваль, 

І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. -С 79-91. 
2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999.-

С17-27. 
3. Эриксон 3. Детство и общество /Э.Эриксон - СПб.:Ленато, АСТ, Фонд «Университетская 

книга», 1996. - С.6-38. 
Додаткова 

1. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. - М., 1995. - С.27-41. 
2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, 

Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. -С.43-60. 
3. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 

2000. - С.69-84 
 
 

Тема 4.2.   Соціальне виховання як  умова просоціальної  реалізації особистості та профілактики 
асоціальності 

Сутність соціального виховання, його специфіка щодо об'єкта, мети та методу. Поняття 
"соціальність". Духовність -міра соціальної досконалості соціальних суб'єктів. Двоєдине завдання 
соціального виховання стосовно соціуму та особи. Створення умов для соціального становлення і 
духовного розвитку соціальних суб'єктів та умов для їх (соціальності, духовності) реалізації в 
соціальній дійсності. Цінності - основа змісту соціального виховання, їх види та вплив на соціально-
педагогічну практику. 

Взаємодія мікро та макрофакторів у соціальному вихованні. Педагогізація середовища: 
активізація педагогічного потенціалу соціального середовища, нейтралізація 
деструктивного впливу факторів середовища. Соціально-педагогічна діяльність з особами, 
соціальними групами, інституціями з метою створення сприятливих соціальних умов соціо-духовного 
розвитку всіх соціальних суб'єктів. 

Формування позиції особистості. Позиція особистості: поняття, параметри. Зміст позиції 
особистості, механізм її формування. Соціально-педагогічні методи та форми формування 
просоціальної позиції особистості. 

Поняття про соціальну реалізацію особистості. Види соціальної реалізації особистості ("Душа 
людини" Е. Фромм). Просоціальна реалізація особистості, умови її здійснення. Соціально-педагогічні 
методи і форма організації просоціальної реалізації особистості. Включення особистості у макро- та 
мікросередовище. Інтеграція виховних сил суспільства. Створення умов престижності духовного 
самовиховання в соціумі. 

Протиріччя соціуму, їх вплив на становлення та реалізацію позиції особистості. Причини 
негативних соціальних явищ. Соціально-педагогічні засоби попередження та подолання їх негативних 
впливів на особистість. 

Соціально-педагогічна діагностика особистості: сутність та особливості. Дослідження 
соціальної ситуації розвитку. Вивчення вихованості. Діагностика соціально-педагогічної 
занедбаності. 

 
Література 

Основна 
1. Интеграция воспитательных сил // Социальная педагогика: теория, методика, опыт 

исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989.-С.123-134. 



 107 
2. Майор Ф. Воспитание - сверхзадача человечества / Ф.Майор // Наука и жизнь. - 1990. - 

№4. - С. 16-18. 
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999.-

СПб-157. 
4. Фромм Э. Иметь или быть? / Э.Фромм. - К.: «Ника-Центр», 1998. - С.251-310. 
5. Фромм Э. Душа человека / Э.Фромм. - М.: Республика, 1992. -С.14-108. 
6. Фромм Э. Человек для себя / Э.Фромм. - Минск: Коллегиум, 1992. -С.84-115. 
7. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А.Швейцер. М.: Прогресс, 1992.-С. 197-237. 

Додаткова 
114. Балтремус К.А. Актуальні аспекти формування педагогічного середовища 

/К.А.Балтремус //Шлях освіти. - 2002. - №3. - С.30-34. 
115. Битинас Б. Процесе воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. - М, 1995.-С. 

17-26,42-53,61-65. 
116. Малько А.О. Соціальне виховання інформаційного суспільства: текст /А.О.Малько 

// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб, наук.праць – 
К., 2002.- Кн.1. 

117. Малько А.О. Тенденції розвитку соціального виховання в сучасному 
соціокультурному контексті: текст / А.О.Малько // Теоретико-методичні проблеми 
виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр.- Кн.1.- К., 2003. 

118. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної 
безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Там же.- Вип.9.- К., 
2006.- С.16-22. 

119. Рижанова А.О. Актуалізація вітчизняного соціального виховання в контексті 
Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 рр.»: Текст // Освіта, культура та мистецтво в длобу цивілізаційної глобалізації: 
Матеріали міжнар. Конф., 22-23 листопада 2007 р.- Х., ХДАК, 2007.- С.1001-104. 

120. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування 
громадянського суспільства: Текст / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми 
суспільства: Освіта, культура, духовність: Матер V Міжнародної наук.-практ. Конф., 20-
21 травня 2008.- Х.: Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100. 

121. Кравченко Л.В. Активна життєва позиція як показник соціально- духовної зрілості 
особистості / Л.В.Кравченко // Гуманістично- спрямований виховний процес і становлення 
особистості (Теоретико-методичні  проблеми  виховання  дітей та учнівської молоді): 36. 
наук, праць.-К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. –С. 51-77. 

122. Литовченко О.В. Єдність позашкільного закладу, сім'ї, школи і громадськості в 
соціальній адаптації дітей /О.В.Литогсченко //Гуманістично-спрямований  виховний  процес і 
становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської 
молоді) : 36. Наук, праць. — К.. ВІРа Інсайт, 2001. - Кн.1. - С.185-191. 

123. Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням 
/О.Смолінська //Шлях освіти. - 2002. - .Ч»1. -С. 14-18. 

124. Сухомлинська О.В. Що таке духовність сьогодні? /О.В.Сухомлинська //Морально-
духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання 
дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: Пед. думка, 2000. - КІІ.1.-С.7-10. 

125. Тодосійчук  В.М. Виховання  суспільної особистості в умовах особистісно-
орієнтованої педагогіки /В.М.Тодосійчук // Теоретико- методичні  проблеми виховання дітей 
та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.62-67. 

126. Уайт Д. Цілі соціального виховання особистості  / Д.Уайт // Філософська і соціологічна 
думка. - 1995. -№9-10. -С. 180-193. 

127. Филонов  Г.И. Феномен гражданственности  в структуре личностного развития / 
Г.И.Филонов // Педагогика. - 2002. - №10. - С.24-29. 

Тема 4.3. Соціальний захист прав людини та соціально-педагогічна допомога особистості в її 
середовищній адаптації 

Соціальний захист людини умова соціального формування особистості. Декларація 
прав людини. Конвенція ООН про права дитини: характеристика основних виховних положень. 
Законодавчі акти України про соціальний захист населення: соціально-педагогічний аспект. 
Вітчизняна дитяча та молодіжна політика в Україні. Система соціального захисту дітей та 
дорослих в Україні. Функції, форми та засоби діяльності соціапьно-педагогічних закладів, як 
елементів цієї системи. 

Соціальна допомога як засіб відтворення та покращання можливостей духовного розвитку 
тих, хто потребує допомоги, як засіб формування та реалізації духовності тих, хто допомагає. 
Види соціально-педагогічної допомоги. 
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Середовищна адаптація: поняття з позиції педагогічної психології та соціальної 

педагогіки. Соціально-педагогічна допомога особистості в її середовищної адаптації протягом 
життя. Методика адаптації к дійсності, переборювання конфліктів, становлення позитивних 
взаємин з оточенням, надбання комунікативних вмінь та навичок, методика навчання взаємодії. 
 

Література  
Основна 

1. Конвенція ООН про права дитини . - К.: Право, 1995. - 32 с. 
2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - 

М.: «Академия», 1999. - С.294-321. 
3. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник/Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, 

С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200. 
4. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.Л.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 

2000. - С.85-101,192-211. 
5. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. 

А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.42-46. 
6. Средовая адаптация и социальная поддержка в процессе воспитания // Социальная педагогика: 

теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - С.63-100. 
Додаткова 

1. Барсукова Т. Социально-педагогическое сопровождение детей "группы риска" и их семей 
/Т.Барсукова //Социальная педагогика. -2003.-№1.- С./0-73. 

2. Женько І. Притулок радості і горя /І.Женько //Рідна школа. - 1997. -№10.-С.73. 
3. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічний захист дитинства /І.Д.Звєрєва // Рідна школа. - 1994. - №3-

4. - С. 18-20. 
4. Зісельс Й. Соціальний захист у національних громадах України / Й.Зісельс // Соціальна 

політика і соціальна робота. - 1998. - №3. -С.61-68 
5. Кобзар Б. Адаптація дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. До умов 

школи-інтернату /Б.Кобзар // Довіра і надія. - 1996. - №2. - С. 16-22. 
6. Олиференко Л.  Профилактика социального сиротства: региональная модель / Л.Олиференко 

// Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.66-70. 
7. Права дитини: від витоків до сьогодення / Авт.-упоряд.: Г.М.Лактіонова та ін. - К.:Либідь, 

2002. - 28 с. 
8. Прітченко Т.Ф. Бездоглядні діти: захист і турбота /Т.Ф.Прітченко // Соціалізація 

особистості:  Зб. наук,  праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вин.2. Пед. 
науки. - К.: Логос. - 2002. - С.63-69. 

9. Шкляревський Ю. Соціальний захист: розвиток і перспективи /Ю.Шкляревський //Соціальна 
політика і соціальна робота. - 1998. -№1-2.-С.23-30. 

 
 

Тема 4.4. Соціально-педагогічна корекція та реабілітація 
 

Поняття та ознаки соціальних відхилень. Види соціальних відхилень. Структура 
негативної девіації. 

Загальне поняття про педагогічну корекцію: її сумність, призначення. Специфіка 
соціально-педагогічної корекції. Види корекційної роботи соціального педагога: зміна 
позиції особистості до себе, до соціального та природного оточення; зміна позьції 
ото'.'еммо до індивіда, до групи, до себе, до природного середовища. Розширення сфери 
соціально-значущої діяльності для самоствердження, включення в систему гуманних 
колективних стосунків.  Методика П. Г. Бельського. Використання гри в корекційній 
роботі. Мистецтво як засіб соціально-педагогічної корекції. 

Сутність соціально-педагогічної реабілітації, основні її напрями та зміст. Організація 
соціального контролю. Організація соціальної підтримки. Допомога в подоланні 
внутрішньоособового конфлікту. Відновлення позитивних взаємин з соціальним середовищем. 
Планування реабілітаційної діяльності. Особливості реабілітації після подолання різних видів 
соціальних відхилень. 

 
Література 

Основна 
1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного 
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навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.62-69. 110-115. 

2. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. М., 1995.-С.57-60. 
3. Блынская Л. Социальная реабилитация детей и подростков труловой деятельностью / 

Л.Блынская // Социальная педагогика. - 2003.- №1.-С.66-70. 
4. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - 

М.: «Академия», 1999. - С.357-379. 
5. Иващенко Г.М. Социальная реабилитация детей и подростков в специальних 

учреждениях /Г.М.Иващенко. -+ М., 1996. - 97 с. 
6. Канішевська Л.В. Інтелектуалізація дозвілля дітей-сиріт – важлива умова   їх   соціально-

педагогічної   реабілітації   /Л.В.Канішевська //Теоретико-методичні  проблеми  
виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.32-36. 

7. Кащенко В.П. Педагогическая  коррекция /В.П.Кащенко. - М.: Просвешение, 1994. -223 с. 
8. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. С. 

163-175. 
9. Проблемы социальной реабилитации участников войны в Афганистане (1979-1989). - М., 

1993. - 139 с. 
10. Социальная педагогика: Курс лекций / Под обшей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 

2000. - С.212-341. 
11. Соціальна реабілітація  неповнолітніх, які  повернулися з місць позбавлення волі, у 

соціальних службах для молоді. - К.: А.Л.Д., 1995.-49с. 
12. Тищенко Е. Социально-педагогическая составляющая реабилитации осужденных 

/Е.Тищенко //Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.73-77. 
Додаткова 

1. Беляева Л.И. Зарождение и развитие отечественной школы перевоспитания неблагополучных 
детей  /Л.И.Беляева // Педагогика. - 2002. - №6. - С.78-84. 

2. Бовть О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми / О.Бовть // Поч. школа. - 
1997. - №7. - С.25-32. 

3. Богуш А.М. Корекційно-педагогічна робота з дітьми, котрі мають відхилення у розвитку / 
А.М.Богуш // Педагогіка і психологія. - №1. -С.120-125. 

4. Кудрявцев В. Социальньїе отклонения /В.Кудрявцев. - М., 1989. - 363 с. 
5. Кузьменко Л.В. До питання про соціально-педагогічну реабілітацію вихованців шкіл-

інтернатів /Л.В.Кузьменко //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення 
особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. 
наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1.-С.286-290. 

6. Мірошниченко С.А. Проблеми розуміння емоційних розладів у підлітків у корекційній 
соціально-педагогічній  роботі / С.А.Мірошниченко // Соціальна робота в Україні на початку 
XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. 
Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.12-18. 

7. Оржеховська  В.М.  Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Метод. 
посібник /В.М.Оржеховська. - К.:ІСДО, 1995.-260с. 

8. Оржеховська В.М. Психолого-педагогічні основи діагностики правопорушень та прийоми 
виховної корекції. - К., 1994. - 128 с. 

9. Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів 
неповнолітніми та молоддю. - Вип.2. - К.: Л.Л.Д.. 1995. - 100 с. 

10. Шарапова О. Загально-педагогічні та спеціальні методи вивчення і корекції відхилень 
поведінки молодших школярів / О.Шарапова // Проблеми педагогічних технологій: 36.  
наук,  праць. - Луцьк: ВДУ, 2002.-Вип. А-С. 198-207. 

 
Розділ У. Наукові дослідження проблем соціальної педагогіки. 
 

Тема 5.1. Поняття соціально-педагогічного дослідження, 
його різновиди і функції. 

 
Специфіка соціального дослідження, його основні ознаки. Сутність соціального факту як 

основи соціально–педагогічного знання. Різновиди соціальних фактів, як гносеологічних елементи 
педагогічних та соціально-педагогічних процесів. Поняття статистичного закону і статистичного 
факту.  

 Поняття об‘єкта та предмета соціальних наук. Методологічні засади емпіричного 
соціального дослідження. Основні принципи соціального дослідження. Основні види соціально-
педагогічних их досліджень та критерії їх класифікації. Теоретико-прикладні і прикладні 
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дослідження. Розвідувальні, описові, аналітико-експериментальні й експериментально-
практичні етапи дослідження. Функції соціально-педагогічних досліджень в системі соціального 
виховання. 

 
Література 

Основна 
i. Докторов Б.З. Типология методических исследований / Б.З.Докторов // 

Социологические исследования 1989, №1, С. 93–98 
ii. Ермаков В. В. Повторные исследования в прикладной социологии 

В.В.Ермаков и др.// Социол. Исследования. – 1982, №1. 
iii. Капитонов Э. А. Социология 20 века. / Э.А.Капитонов – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 1996. – С. 11-38. 
iv. Логика социологического исследования. – М.: Наука. – С. 29-44. 
v. Махов А.С. Социальный факт и его роль в познании / А.С.Махов, 

Л.Е.Серебряков // Философия науки. –1973. № 6, С. 26–33 
vi. Попова І.М. Соціологія, Пропедевтичний курс. / І.М.Попова – К.: 

Тандем,1996. – С. 7-37. 
vii. Рабочая книга социолога. – М.: Наука. 1983, С.37–44. 

viii. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. / 
В.С.Швырев – М.: Наука, 1978. – С. 23-96. 

ix. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности./ В.А.Ядов.- М.:”Добросвет”,1999.-С. 14-
68. 

 
Додаткова 

1. Васильев Г.Г. Роль конкретно–социологических исследований в научном управлении 
социальными процессами./Г.Г.Васильев –М.: МГУ, 1981. –128С. 

2. Иванов В.Н. Социология сегодня. Опыт и проблемы социологических исследований. 
/В.Н.Иванов – М.: Наука, 1989, гл. 1. 

3. Котлер Филип. Основы маркетинга. –М.: Прогресс. С 5–43. 
4. Лапаева В.В. Конкретно–социологические исследования в праве. –М.: Юридическая 

литература. 1987. –144 С. 
5. Мерзон Л.С. Проблема научного факта. –Л.: 1972 
6. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М.:  Прогресс, 1975, С.5-32. 
7. Соціологія: Курс лекцій (В. М. Піча та ін.) – К.: Заповіт, 1996. – С. 306-312. 
8. Ядов В.А. Социологическое исследование. / В.А.Ядов – М: Наука, 1987, С. 11–18. 
9. Ядов В. А. Методологическое обоснование повторных и сравнительных исследований // 

Соц. исслед. 1985, №1. – С. 17-25. 
10. Ядов В.А. Об установлении фактов в конкретно в конкретно–социологическом 

исследовании // Философские науки. –1966.–№ 5, С. 28–38 
11. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. –М: Мысль. 

1969. –205С. 
12. Экспертные оценки в социологических исследованиях. –К.: Наукова думка, 1990, С.11–32.  

 
 

Тема 5.2. Логіка соціального дослідження, його структура, особливості підготовки та 
проведення. 

 
Логічна структура конкретного соціального дослідження. Поняття теоретичного й 

емпіричного рівнів наукових знань, критерії і підходи їх розмежування. Головна роль теорії в 
соціальному дослідженні. Методологічні функції теорії. 

Поняття про метод, техніку, процедуру і методику в соціально-педагогічному дослідженні.  
Співвідношення між загальнонауковими і специфічними методами в соціально-педагогічному 
дослідженні.  
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Поняття програми соціологічного дослідження як наукового документу, її 

призначення.. Структура програми соціологічного дослідження. Залежність змісту і структури 
програми від проблемної ситуації та загальної мети дослідження.  Методологічний розділ 
програми соціологічного дослідження і його основні елементи. Процедурний розділ програми і 
його елементи. Шкалування та методи вимірювання в соціальному дослідженні. Методи збору 
емпіричної інформації, їх інструментарій. Програмні вимоги до вибірки. Варіанти основних 
процедур збору й аналізу вихідних даних.  

Література 
Основна 

 
i. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. –М.: 

Высшая школа, 1977. –328 С. 
ii. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. –М. 

Наука, 1986, С.60 –132. 
iii. Гурко Е.Н. Эмпирическое и теоретическое в социологическом исследовании. 

Минск, 1985, С. 11–42. 
iv. Кабыща А. Б. Некоторые методологические вопросы операционализации 

понятий в социологии. / А.Б.Кабыща //Вопр. философии.1978, №2. 
v. Логика социологического исследования./ ИСИ АН СССР. –М.: Наука, 1987.–

177 С. 
vi. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В.Паніна. – К.: 

Наукова думка, 1996. – С. 149-163. 
vii. Рабочая книга социолога. – М: Наука, 1983, С.34–43. 

viii. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.5. / Н.Черниш. - 
Львів.1996.С.5-26 

ix. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / 
В.С.Швырев. – М.: Наука, 1978. – С. 23-96. 

x. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М.: 1978. 
xi. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности / В.А.Ядов.- М.:Добросвет, Кн.дом 
“Университет”,1998.-131-192. с. 

 
Додаткова 

1. Бережнова Е.В. Фундаментальное и прикладное в педагогических исследованиях / 
Е.В.Бережнова // Педагогика.–2001.–№4.–С.3–7. 

2. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс / І.М.Попова. – К.: Тандем, 1996. – С. 155-
161. 

3. Процесс социального исследования.- М.:Прогресс,1975.–С.149-235. 
4. Рущенко И.П. Латентные социальные процессы: теоретические и практические аспекты 

исследований наркомании / И.П.Рущенко // Социол.исслед.-1999.-№10.-С.74-85. 
5. Смирнова Е.Э. и др. Социальная норма и возможность ее измерения / Е.Э.Смирнова // 

Социол. исслед.-1999.-№1.-С.97-102.   
6. Филонов Г.Н. Воспитательный процесс: методология и специфика исследований / 

Г.Н.Филонов // Педагогика.–2000.–№8.–С.11–17. 
7. Ядов В.А. Квантификация социальных явлений / В.А.Ядов // Социол. исслед.-1987.-№2.-

С.92-102. 
 

 
Тема 5.3. Система методів в соціально-педагогічному  дослідженні 

 
Загальна система методів педагогічного та соціально-педагогічного досліджень: методи 

визначення проблем соціального виховання, об’єкта та предмета дослідження, методи логічного 
аналізу. Методи перевірки гіпотез (спостереження, аналіз документів, опитування та їх різновиди).  
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Поняття методу опитуванння в соціальних науках. Переваги і недоліки методу 

опитуванння, умови доцільності його застосування в дослідженні проблем соціального виховання. 
Види і різновиди опитуваннь. Особливості анкетнування, інтерв»ю та експертного опитування як 
методів збору емпіричної інформації. Різновиди інструментарію різновидів опитування та 
методика його розробки. Загальна характеристика соціометричних методів як засобів вимірювання 
соціально-психологічних властивостей членів колективу, структури взаємовідносин у групі.  

Поняття спостереження в наукових дослідженнях як метод збору об’єктивної соціальної 
інформації. Сутність і специфіка методу спостереження в соціальному дослідженні. Переваги і 
недоліки спостереження.  Різновиди соціально-педагогічних спостережень та їх 
інструментарій. Досвід використання методу спостереження для дослідження проблем 
соціального виховання.  

 Основні типи аналізу документів у соціально-педагогічному дослідженні: 
традиційний (класичний) і формалізований (кількісний). Види традиційного аналізу: зовнішній 
аналіз, внутрішній аналіз, їх процедури. Сутність і методологічні проблеми формалізованих 
методів аналізу документації. Види формалізованого аналізу: контент-анализ, статистичний 
аналіз. Методика статистичного аналізу соціально-педагогічної документації.  

 Експеримент як метод перевірки пояснювальних гіпотез, види соціальних та 
соціально-педагогічних експериментів. Теоретичні методи в соціально-педагогічних 
дослідженнях. Методологічні проблеми експерименту в соціальних науках. Специфічні 
особливості експерименту в умовах соціального вихованняї. Можливості експерименту в 
збагаченні соціольно-педагогічної теорії і практики. 

 
Література 

Основна 
1. Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. /пер. с англ./. -М.: Прогресс, 1980. 
2. Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественной практики. -М.: Наука, 

1981, с 168. 
3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. -М.: Наука, 1990, 

с.190-222. 
4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. Организационно–

методические проблемы опроса. Анализ документов, наблюдение, эксперимент /Отв. 
ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. –М.: Наука, 1990, Раздел IV. 

5. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. –М.: Прогресс, 1975, Гл. 3 
6. Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-

педагогических исследованиях. -М.: 1986, С.83. 
7. Петров Э.П. Метод наблюдения в социологических исследованиях // Социол. исслед. 

1974, № 2. С. 125–135. 
8. Процесс социального исследования. –М.: Прогресс, 1975. С. 323–347. 
9. Рабочая книга социолога. –М.: Наука, 1983, Гл.1–2. 
10. Хатуров А.Л. Социальный эксперимент: логико-методологические и социальные 

проблемы. - Ростов /Дон, 1989, С. 151. 
11. Чернов А.П. Мысленный эксперимент. -М., 1979.   
12. Ядов В.А. Социологическое исследование. –М.: Наука, 1987, С. 72–110. 

Додаткова литература. 
1. Воронов Ю.П. методы сбора информации в социологическом исследовании. –М., 1974 
2. Кравков С.В. Самонаблюдение. Новые идеи в психологии. –М., 1922. 
3. Методы сбора данных: анализ документов, наблюдений, экспериментов /Сб. статей. –

М.: ИСИ АН СССР, 1985. –187 С. 
4. Пэнто Р., Гравитс М. Методы социальных наук /пер. с фран./ М.: Прогресс, 1972. 
5. «47 пятниц». Вып 5 //Информ. бюлл. ИКСИ АН СССР и ССА. –М.. 1969 № 1 
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Тема 5.4. Методи обробки та аналізу даниих 

соціального дослідження. 
 

Техніка підготовки первинних емпіричних даних до обробки. Первинна і вторинна 
обробка. Редагування масиву даних, засоби його шифровки і кодування. Загальні принципи 
статистичного угрупування первинних даних. Ряди розподілу, форми їх подання. Типи і 
види статистичних таблиць. Графічна інтепретація рядів розподілу.  

Логіка використання математико-статистичних методів у процесі обробки даних 
статистичних таблиць. Узагальнені характеристики рядів розподілу. Первинна і вторинна 
обробка. Показники кореляційного зв'язку дихотомічних перемінних (розподілів). 
Методика кореляційного аналізу в метричних і якісних типах шкал. Методи багатомірної 
класифікації. Кластерний аналіз. Дисперсійний  та факторний аналіз. Техніка вербального 
опису в соціально-педагогічному дослідженні. 

Методи прогнозування в соціально-педагогічних дослідженнях. Вибір оптимального 
варіанта прогнозу у відношенні до конкретної проблемної ситуації. Основні етапи 
побудови моделі досліджуваного явища. Діагностика і можливості побудови 
довгострокових прогнозів. 

Логічна процедура обгрунтування практичних рекомендацій у соціальних 
дослідженнях. Основні вимоги до них. Форми впровадження результатів соціально-
педагогічнлого дослідження. 
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Розділ УІ. Соціальне середовище як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічної діяльності 
 

Тема 6.1. Сім'я як суб'єкт соціального виховання  
дітей і молоді 

 
Родина як основний об'єкт уваги народної педагогіки при визначенні чинників формування 

особистості. Народна педагогіка про функції сім'ї та її роль у розвитку дитини. Народні погляди на 
роль виховання у формуванні особистості. 

Загальне поняття про народну педагогіку і етнопедагогіку, їх специфічні риси. Складові 
частини народної педагогіки: батьківська педагогіка, українська деонтологія, козацька педагогіка, 
етнодидактика. Предмет української етнопедагогіки як науки. Вітчизняна етнопедагогіка і сучасна 
педагогічна теорія та практика. Використання і розвиток ідей народної педагогіки видатними 
педагогами і діячами культури Висвітлення проблем української етнопедагогіки в педагогічній та 
соціально-педагогічній літературі. 

Виховний ідеал українського народу.. Дитина як об'єкт і суб'єкт виховання в сім'ї. Стилі 
виховання дітей в українській родині. Релігійність в українській виховній традиції. Психологічні 
аспекти етнопедагогіки. Трудове виховання – основа української народної педагогіки. Етапи 
трудового виховання (вступний, помічний і основний або завершальний), їх характеристика. 
Компоненти трудового виховання як педагогічного процесу: мета, завдання, зміст, методи, 
засоби, форми. Традиційні морально-естетичні норми українського народу.. Процес, методи і 
засоби морального виховання в українській етнопедагогіці. Етнопедагогічні особливості процесу 
естетичного виховання як педагогічної системи, її зміст, методи, засоби і форми. Народна 
педагогіка про фізичне виховання і його основні завдання.  

Етнодидактика та її структра. Поняття про принципи етнодидактики. Методологічні та 
методичні засади  української етнодидактики. Закономірності та принципи виховання за традиціями 
української народної педагогіки. Українська етнопедагогіка і сучасність. 
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Тема 6.2. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності 
 

Місце і роль сім'ї в соціальному вихованні людини та суспільства. Сучасні тенденції розвитку 
сім'ї, їх вплив на соціальне формування та розвиток дітей і дорослих. Особливості духовного впливу 
сім'ї в залежності від її типу та стилю сімейних стосунків на різних вікових етапах розвитку 
особистості. 

Протиріччя між сімейним та соціальним вихованням. Соціально-педагогічні шляхи подолання 
протиріччя. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Допомога в зміцненні, розвитку та 
гармонізації внутрішньосімейних стосунків, розширення зв'язків з соціальним оточенням. 
Соціальний захист сім'ї та її членів. Активізація педагогічної функції сім'ї: педагогічна освіта, 
допомога у вихованні дітей, онуків тощо; нейтралізація негативного впливу сімейного середовища. 
Соціально-педагогічні напрями роботи з сім'ями "соціального ризику". 

Фактори ефективності соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Здійснення соціальної політики 
на підвищення ролі та відповідальності родини у соціальному вихованні. Організація громадськості 
задля впливу на формування державної політики стосовно зміцнення сім'ї, підвищення ефективності 
родинного виховання. 

 
Література 

Основна 
128. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс 

дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.33-41. 
129. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, 

Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.270-293, 322-342.. 
130. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/Соціальна робота:  Навч. посібник /Л.Г.Коваль, 

І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.222-243. 
131. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. Пособие / А.В.Мудрик. - М.: 

«Академия», 1999. - С.86-92. 
132. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / 

Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.46-48. 
Додаткова 

1. Алєксєєнко Т.Ф. Формування компетентності молодої сім'ї у вихованні дитини та 
подоланні конфліктів / Т.Ф.Алєксєєнко // Гуманістично-спрямований виховний процес і 
становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської 
молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. -С.192-197. 

2. Батищева Г.О. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю /Г.О.Батищева, 
З.Г.Зайцева. - К., 1990. - 98 с 

3. Гончарова-Горянська М.В. Духовне виховання дітей дошкільного віку  в  сім'ї / 
М.В.Гончарова-Горянська  //Морально-духовним розвиток особистості в сучасних умовах   
(Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: 
Пед. думка, 2000. - Кн. 1. - С.306-309. 

4. Докукіна О.М. Моральне виховання молодших школярів у сфері сімейного дозвілля / 
О.М.Докукіна // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості 
(Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. -
К.:ВіРаІнсайт,2001.- Кн.1.-С. 198-202. 

5. Лодкина Т. Диагностика личности ребенка й его семьи в работе семейного социального 
педагога / Т.Лодкина // Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С. 53-60. 

6. Лодкина Т. Социальньїй педагог приходит в семью / Т.Лодкина // Воспитание школьников. - 



 117 
1996. - №5. - с.25-29. 

7. Олиференко Л. Приемная семья - институт защитьі детства / Л.Олиференко // Социальная 
педагогика. - 2003. - №2. - С.77-89. 
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на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей  на Міжнар. наук.-ирахт. 
Конференції 29-3 1 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.52-57. 

11. Трубавіна І.М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного 
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І.М.Трубавіна. - К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с. 

Тема 6.3. Виховні установи як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічного впливу 

Система державних виховних установ, її зв'язок з сім'єю та мікросоціумом. 
Дошкільні заклади: типи, характеристика їх ролі у соціальному вихованні. Взаємовплив 

дошкільних закладів та родин. Соціально-педагогічне удосконалення діяльності дошкільних 
закладів як відкритих виховних систем. Дошкільний виховний центр мікрорайону як форма 
інтеграції виховних зусиль сім'ї, мікросоціуму, виховних, соціокультурних установ. Сучасні моделі 
та форми роботи, мслз-еад вдома, сімейні дошкільні групи прогулянкові, міні-школи, студії 
естетичного розвитку, спортивні та інші групи; центр соціалізації від 0 до 4 тощо, їх вплив на 
соціальне виховання дітей. Соціально-педагогічна робота з дітьми дошкільного віку. Зміст, напрями, 
методи, форми. 

Назчально-виховні заклади. Початкова та середня школи: різноманіття їх типів. Роль 
школи у соціалізації людини. Позитивний та негативний вплив традиційної школи; сучасні моделі 
ніколи як відкритої виховної системи. 

Соціально-педагогічна робота в школі: завдання, зміст, форми. Створення виховного 
середовища: створення іміджу (внутрішнього, зовнішнього) закладу, захист прав дитини, допомога 
в адаптації; організація умов для самореалізанії; корекція та реабілітація в умовах школи. 
Особливості роботи соціального педагога з школярами (різних вікових категорій), вчителями, 
батьками, радою школи, спонсорами тощо. Соціальний педагог в системі взаємодії школи, 
сім"ї. соціальних центрів, медичних, культурно-дозвіллсвих, інших закладів та установ 
мікрорайону. Досвід організації соціально-педагогічної діяльності у школах України, країнах 
СНД. 

Роль вищих навчальних закладів у соціальному формуванні особистості. 
Характеристика їх впливів в залежності від типу та виду. Соціальний захист прав молоді, допомога 
в адаптації, організація умов для саморсшіізації, корекція та реабілітація в умовах вищого 
навчального закладу - основний зміст вузівської соціально-педагогічної діяльності. Специфіка 
роботи соціального педагога у вищому навчальному закладі. 

Позашкільні заклади: їх типи та характеристика впливу на соціальне виховання 
особистості, груп дітей. Позашкільна робота в Україні (концепція). Зв'язок позашкільних закладів 
з іншими елементами соціального виховання. Соціальний педагог як організатор та керівник 
позашкільної виховної роботи в мікрорайоні. Зв'язок з родиною, громадськістю, навчально-
виховними установами, соціокультурною сферою. 

Заклади соціального захисту та виховання безпритульних та дітей, що залишилися 
без піклування батьків: характеристика їх типів та видів, особливості їх впливу на соціальне 
формування особистості. Сучасні тенденції перебудови діяльності дитячих будинків та 
інтернатів Центри захисту дитинства та соціальної реабілітації як заклади нового типу. 

Особливості роботи соціального педагога у навчально-виховних установах інтернатного 
типу. Організація самоврядування як обов'язкове завдання у вихованні активної соціальної 
позиції вихованців. Створення умов для розширення позитивного соціального досвіду дітей. 
Організація допомоги та контролю громадськості тощо. 
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Тема 6.4. Професійна діяльність як чинник соціального виховання 

Роль професії в житті людини. Вплив видів професійної діяльності на розвиток та 
реалізацію соціальності людини її духовної культури. Професійна діяльність - взаємозв'язок 
особистих та професійних якостей. Особливості професійної діяльності, яка пов'язана з 
безпосереднім спілкуванням з великою кількістю людей. 

Причини виникнення професійних деформацій, їх вплив на особистість та соціум. Засоби 
попередження, корекції професійної деформації особи та її реабілітації. Активізація позитивних 
професійних факторів та нейтралізація їх негативних впливів на формування особистості. 
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Тема 6.5. Культурно-дозвіллєва діяльність  
як чинник соціального виховання 

 
Культурно-дозвіллєпа діяльність, її сутність та види. Культурно-дозвіллєва діяльність як 

засіб соціального виховання, превенції асоціальної поведінки, корекції асоціальності та 
реабілітації особи. Основні компоненти культурно-дозвіллєвої діяльності, її особливості та умови 
організації в різних видах та напрямах соціального виховання. 

Соціальний педагог як організатор та керівник культурно-дозвіллєвої діяльності з метою 
позитивного соціального розвитку та реалізації особистості, групи, гармонізації соціуму. 
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Тема 6.6. Об'єднання як суб'єкт та об'єкт  
соціально-педагогічної діяльності 

 
Об'єднання: сутність, значення для соціокультурного розвитку соціуму І людини, види. 

Об'єднання як фактор соціального формування: їх функції, особливості впливу на особу в різних 
вікових групах. 

Особливості спільнот однолітків в підлітково-молодіжному віці, що виявляються в 
субкультурі (норми, стиль поведінки, особливості дозвілля, мода, естетичні пристрасті, жаргон 
тощо). Роль і можливості соціального педагога в організації та діяльності різних підлітково-
молодіжних об'єднань: формальних, неформальних груп, об'єднань соціальної ініціативи 
(політичні, екологічні, культурні, дитячого милосердя . . .), нетрадиційних груп (фанати), 
самодіяльних об'єднань з інтересів (авторська пісня, збереження здоров'я, самопізнання тощо). 
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Специфіка об'єднань в дорослому віці. Види об'єднань дорослих, їх функції, завдання в 

соціалізації людини. Роль і специфіка діяльності соціального педагога в різних за видами об'єднаннях 
дорослих, напрями роботи. Можливості регуляції негативного впливу об'єднань соціально-
педагогічними засобами, 
 

Література  
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1. Коваль Л.Г.  Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, 
І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200, 329-353. 

2. Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные обьединения / В.Ф.Левичева. - М., 1989. - 33 с. 
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999. 

- С.95-101. 
Додаткова 

1. Гиль С. Социально-педагогическая поддержка молодежных инициатив: определение и 
сущность /С.Гиль //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.З9-42. 

2. Жданович Ю.М. Особливості структури і системи принципів виховання в Пласті 
/Ю.М.Жданович //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості 
(Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - 
К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.261-267. 

3. Коваль Л.Г. Дитячий рух як засіб соціалізації особистості / Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва // 
Соціальна педагогіка та адаптивність особистості. - Суми, 1994. - С.39-47. 

4. Литвак Р. Детские обшественные обьединения как фактор социализации ребенка / 
Р.Литвак // Социальная педагогика. - 2003. -№1.-С.46-52. 

5. Пундик Л.Є. Теоретичні засади підготовки майбутнього соціального педагога до роботи з  
дитячо-молодіжними громадськими організаціями України  /Л.Є.Пундик  //Соціальна 
робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на 
Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.263-270. 

6. Технологія соціально-педагогічної роботи /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 
С.273-290. 

7. Угода про спільну діяльність між МО України й українською скаутською 
організацією "Пласт" для використання у виховній роботі //Інформ. зб. МО України. - 
1993. - №12. - С.28-29. 

8. Чернета С.Ю. Самодіяльні молодіжні об'єднання як фактор формування соціальної 
активності особистості / С.Ю.Чернета // Теоретико-методичні  проблеми виховання дітей 
та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С. 118-122. 

9. Шкурин  В.Н.  Неформальньїе молодежные обьединения:  Метод пособие для 
культработников / В.Н.Шкурин. - М., 1990. - 146 с. 

 
 

Тема 6.7. Мистецтво як засіб соціального виховання 
 

Роль і значення мистецтва в соціокультурній дійсності. Специфіка мистецтва як форми 
суспільної свідомості. Особливості впливу мистецтва в залежності вид його видів. Соціально-
педагогічні функції мистецтва. Використання мистецтва в соціально-педагогічній діяльності : 
напрями, зміст, форми. 

Проблема функціювання псевдомистецтва, його вплив на нову генерацію. Протиріччя соціально-
художнього середовища, їх врахування в процесі соціального виховання. 

Роль закладів культури (театрів, музеїв, виставок, філармоній) у соціальному вихованні. 
Особливості соціального виховання через заклади культури на різних вікових етапах соціалізації. 
Використання закладів культури соціальним педагогом в процесі діяльності. 

 
Література 
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1997. - №43. - 28 окт. 
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4. Мюллер У. Скрытые воспитатели / У.Мюллер // Библиография. - 1993.- №4.-С. 135-140. 
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6. Пантелеев Л.В. Музеи и дети /Л.В.Пантелеев;Центр "Дошкольное детство" им. 

А.В.Запорожца. - М.: КАРАПУЗ, 2000. - 256 с. 
7. Профілактика і терапія засобами мистецтва.- К.:ДЦ ГСМ,1995. - 56с. 
8. Селезнева Н.О. Хоровий спів як засіб морально-духовного виховання дітей та молоді в 

сучасній Україні  / Н.О.Селезнева // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних  
умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, 
прань. - К.: Псд. думка, 2000.  Кн.2. - С.75-81. 

9. Сова М.О. Вилив полімистецтва на цілісність особистості / М.О.Сова // Соціалізація 
особистості: 36 наук, праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вип.2. Мед. науки. - 
К.:Логос. -2002. - С.30-43. 
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11. Шахрай В.М. Дитячий театр як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій підлітків 
/В.М.Шахрай //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт, 2001. - 
Кн.2. - С.159-165. 

 
Тема 6.8. Засоби масової інформації в системі  

соціального виховання 
 

Засоби масової інформації: їх соціальна сутність, значення та види. Динаміка зміни 
споживання друкованої, екранної та електронної продукції, перспективи розвитку засобів масової 
інформації в інформаційному суспільстві. 

Виховна та освітня функція засобів масової інформації. Механізм їх впливу на населення. 
Особливості цього впливу на різні вікові категорії населення. Регулювання соціально-
виховним впливом засобів масової інформації через організацію громадськості на подолання 
негативної дії інформації на населення, в першу чергу, дітей. Використання засобів масової 
інформації в соціально-педагогічній діяльності: можливості, напрями, зміст, форми. 
Перспективи використання ЗМІ як засобів соціального виховання в інформаційному суспільстві. 
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13. Юцевич Ю.Є. Телебачення і радіо у формуванні музичного смаку школярів / Ю.Є.Юцевич // 
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К. 
2002. - Кн.2.-С.75-80. 

 
Тема 6.9. Мікросоціум як суб'єкт та об'єкт  

соціально-недагогічної діяльності 

Мікросоціум як спільнота сімей, які мають територіально-сусідські зв'язки, особливості 
його різних видів. Виховний потенціал різних за видами мі кросоціум і в, засоб.. керування ним. 

Реалізація основних завдань соціально-педагогічної роботи в мікросоціумі: активізація 
виховного потенціалу, нейтралізація негативного впливу. Встановлення взаємин з виховними 
інституціями мікросоціуму, громадськістю. Організація громадськості на активну суспільну 
роботу з соціального виховання особистості, сім'ї, групи з впливу на формування дитячо-молодіжної 
політики держави. Єдність виховання дорослих та дітей, створення умов в мікросоціумі для 
духовного розвитку останніх та духовної реалізації перших через спільну діяльність, позитивне 
спілкування. Сприятливе навколишнє середовище. 
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10. Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням / 
О.Смолінська // Шлях освіти. - 2002. - №1. -С.14-18. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ  
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ЗІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА" НА 

СТУПІНЬ«МАГІСТР» 
 

Оцінка знань абітурієнтів з вступного іпситу проводиться за такими критеріями: 
Обсяг знань, орієнтованість в матеріалі з тем всіх спеціальних дисциплін, матеріал яких 

винесено на вступний іспит; 
Глибина знань, вміння дати розгорнутий аналіз питання екзаменаційного білета та проблем, 

що існують в матеріалі; 
Системність знань, вміння пов'язувати знання з різних розділів основного курсу, знаходити 

зв'язок з іншими профільними дисциплінам; 
Практичне оволодіння термінологічним апаратом соціальної педагогіки. 
Оцінка "12-10" ставиться в тому разі, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі 

з усіх тем основних дисциплін спеціальності, дає повний і розгорнутий аналіз будь-якої проблеми 
теорії і практики соціально-педагогічної діяльності, ілюструючи прикладами з практики, пов'язує 
знання з різних споріднених дисциплін при викладанні відповіді, демонструє вільне володіння 
термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "9-7" ставиться, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі усіх тем 
основних курсів спеціальності, пов'язує знання і матеріал з різних тем спеціальних дисциплін, але 
недостатньо повно висвітлює проблему, аналіз якої будує за допомогою додаткових запитань, 
володіє в цілому термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "6-4" ставиться при недостатній орієнтованості абітурієнта в матеріалі з усіх 
тем основних курсів спеціальності,, але в разі вміння дати аналіз проблеми за допомогою 
допоміжних питань, студент повинен показати вміння користатися термінологічним апаратом 
соціальної педагогіки. 

Оцінка "3-1" ставиться в разі, коли абітурієнт не може дати аналіз соціально-педагогічної 
проблеми, не бачить її місце в системі соціального виховання, не володіє термінологічним 
апаратом соціальної педагогіки. 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
для здобуття ступеня «магістр»  

за спеціальністю «Соціальна робота»  
  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Питання до вступного випробування  побудован і у в ідпов ідності до змісту і лог іки  

такої основної дисципліни  науково-предметної п ідготовки як “Соціальна робота”,  яка є  
пров ідною фундаментальною дисципліною в процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації зі 
спеціальності «Соціальна педагогіка». Підвалинами даного курсу є найкращі доробки теорії та практики 
провідних вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців, які були ініціаторами виникнення та розвитку 
соціальної педагогіки. Програма цього курсу грунтується на соціокультурному підході, відповідно до якого 
динаміка історії, теорії та практики соціальної педагогіки розглядається в залежності до потреб 
розвитку культури певного соціуму, людства в цілому.  

Значна частина питань вступного випробування побудована також на матеріалі таких основних 
фахових дисциплін як – “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методи соціально-
педагогічного дослідження», спрямованих на формування технологічних навичок і умінь фахівців 
стосовно соціально-педагогічної роботи з різними інститутами сфери соціального виховання, а також 
фахової діяльності в мікросоціумі та територіальній громаді, а також науково-обгрунтованого 
дослідження і вирішення соціальних протирічч та проблем в соціальному вихованні. 

Базовими дисциплінами до основних фахових курсів є такі дисципліни як “Загальна педагогіка”, 
“Педагогічна технологія та етика”, та “Етнопедагогіка”, які також належать до циклу дисциплін 
професійно-орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту передбачають перевірку знань з цих 
дисциплін фахової підготовки та вміння використовувати їх у вирішенні проблем історії, теорії та 
методики соціальної педагогіки 

В цілому питання до вступного випробування на ступінь “Магістр” передбачають перевірку рівня 
сформованості у абітурієнтів-бакалаврів соціальної педагогіки професійної свідомості, теоретичної 
бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння знаннями з історії соціального виховання, соціальної 
педагогіки, усвідомлення тенденцій їх розвитку на сучасному етапі; створення уявлень про напрями та 
механізм вдосконалення соціальна педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, 
суспільства, а також відповідних програм, методик і технологій соціально-педагогічної діяльності.  

Особливість вступного випробування до продовження навчання за ступенем «Магістр» полягає у 
виявленні здібностей абітурієнта до науководослідницької і аналітичної діяльності у сфері соціального 
виховання та здатності до пошуку інноваційних технологій соціально-педагогічної діяльності. 
  
 

Зміст програми комплексного вступного випробування 

Вступ 
Значення курсів "Соціальна педагогіка", “Методика соціально-педагогічної роботи” та «Методика 

соціально-педагогічного дослідження» як основних фундаментальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з 
соціальної педагогіки. Зв'язок основних курсів з попередніми та наступними дисциплінами циклів гуманітарної і 
соціально-економічної та професійно-орієнтованої підготовки, зокрема, з циклу психолого-педагогічних 
дисциплін, а також дисциплінами профілізацій та спеціалізацій. 

 
Розділ І. Основи соціальної педагогіки  
Тема 1.1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки. 

Сутність поняття «соціальна педагогіка», її об'єкт та предмет дослідження. Розмежування з 
предметами філософії, соціології, культурології та психології. Соціальна педагогіка в системі сучасного 
педагогічного знання. Мета, завдання та функції соціальної педагогіки. Взаємини соціальної педагогіки з 
соціальною роботою. Структура соціальної педагогіки. Загальна характеристика основних її розділів 
(агогіка, геротика, віктимологія, андрогогіка тощо). Принципи та методи соціальної педагогіки, її 
тезаурус. 

 

Тема 1.2. Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема. 
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Культурно-виховна функція суспільства. Особистість як безумовна ціннісіь суспільства, її духовний 
розвиток та реалізація провідне завдання соціального виховання демократичного соціуму. Соціальне 
виховання як сфера створення умов для цілеспрямованого духовного розвитку людини, групи, суспільства. 
Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки. Проблема активізації виховного потенціалу 
суспільства, групи, окремої людини та нейтралізації, подолання їх негативних впливів на людину, групу, 
суспільство. 

Соціальний педагог як новий тип педагога. Соціальний педагог вихователь-посередник між 
людиною, групою та суспільством. Його функції в умовах мікро та макросоціумів. Професійний портрет: 
вимоги до людських та професійних якостей, комплекс знань та вмінь, кваліфікаційні вимоги, кодекс 
етики. Потреба суспільства в цих фахівцях. 

Основні сфери діяльності соціального педагога, їх загальна характеристика. Особливості 
взаємодії соціального педагога з соціальними суб'єктами. Загальна характеристика методик роботи з 
соціальними суб'єктами. Система підготовки соціального педагога. 

 
Тема 1.3. Соціально - педагогічна діяльність. 

 
Поняття про соціально-педагогічну діяльність. Роль і місце соціально-педагогічної 

діяльності в сучасному суспільстві. Взаємини соціально-педагогічної з педагогічною діяльністю та 
соціальною роботою. Соціальна допомога як засіб соціального виховання. Принципи соціально-
педагогічної діяльності. Зміст соціально-педагогічної діяльності.  

Діагностування соціальної вихованості та якості соціальних впливів на розвиток людини і 
суспільства, організація позитивного виховного впливу: традиційного (через сім'ю, мікросоціум)з 
стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через виховні інституції), міжособового 
(через значимих осіб), рефлексивного (індивідуально пережитий, усвідомлений); їх взаємодія та 
координація. Нейтралізація негативного впливу цих факторів, корекція негативних впливів та їх 
наслідків. Управління процесом соціального виховання. 

Структура мережі соціально-педагогічних служб України. Загальна характеристика систем: 
соціальної служби та організацій у справах неповнолітніх, соціальної служби у справах молоді та 
сім'ї. "Білі плями" мережі. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Особливості соціально-педагогічних методик 
діагностування, індивідуальної допомоги, навчання взаємодії, організації взаємодії тощо. 

 

 
Тема 3.5. Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки 

 

Загальна характеристика внеску С.Т.Шацького в розвиток теорії і практики соціальної педагогікита 
в становлення вітчизняної соціальної педагогіки. Етапи соціально-педагогічної діяльності С.Т.Шацького. 

Діяльність С.Т.Шацького до 1917р. Початок організація дозвіллєвої діяльності дітей та підлітків 
О.У.Зеленком, С.Т.Шацьким. Досвід дитячих товариств "Сетлемент", "Дитяча праця та відпочинок", колонії 
"Бадьоре життя", характеристика їх систем виховання. 

Діяльність С.Т.Шацького у радянський період. Розробка теорії та практика реалізація ідей "педагогіки 
середовища" С. Т. Шацьким. Діяльність 1 Дослідної станції Наркомпроса. 

Внесок вітчизняної педології в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки. Становлення 
вітчизняної педології. Наукова та практична діяльність Г. І. Россолімо, А. Н. Нєчаєва, А. Ф. 
Лазурського, В. П. Кащенка. Соціальні профілі та педагогічна клініка В. П. Кащенка. Взаємозв'язок з 
зарубіжними соціопедагогічними ідеями та досвідом. 

Підтримка педології радянською владою. Подальший розвиток педології в 20-30 роки: головні 
течії, організація діяльності педологічних служб, зокрема школи. Вплив педології на розробку проблем 
соціальної педагогіки. Причини знищення педології. 

Проголошення нових цінностей соціального виховання. Руйнація попередньої системи соціального 
виховання, зокрема підсистеми освіти, відмова від благодійності, заборона Всеросійського 
учительського союзу тощо. 

Поступове формування авторитарної системи соціального (державного) виховання. 
Створення законодавчої бази. Загальна характеристика основних елементів радтіської системи 
соціального виховання. 

60-80 роки. Соціальні теорії школи та їх зв'язок з розвитком соціальної педагогіки. 
Недостатність шкільної педагогіки та поступове висунення соціально-педагогічних проблем 
формування особистості. 60-ті: поява перших спеціалістів, орієнтованих на соціально-педагогічну 
роботу в мікрорайоні. Творчий розвиток ідей "педагогіки середовища". 70-ті: досвід організації 
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соціально-педагогічних комплексів. 80-ті: аналіз та узагальнення накопиченого досвіду соціально-
педагогічної роботи за місцем проживання. 

90-ті роки офіційне відновлення статусу соціальної педагогіки. Діяльність ТНДК "Школа-
мікрорайон". Створення Всесоюзної асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників. 
Введення професії "Соціальний педагог", інші наслідки діяльності ТНДК. 

Становлення соціально-педагогічної теорії та практики в Україні, проблеми розвитку соціальної 
педагогіки. Створення Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи. 
Підготовка професійних кадрів. 

 

Розділ ІУ.Основиі теорії соціалізації та напрями соціально-педагогічного формування особистості 

Тема 4.1. Сучасні теорії соціального формування особистості 
Взаємини понять "соціалізація" і "соціальне вихованні". Взаємодія біологічних, психологічних, соціальних 

факторів та соціального виховання у процесі формування особистості. Відсутність багатофакторної теорії 
соціалізації особистості. Психоаналітична теорія 3. Фрейда, психосоціальна Е. Ериксона та їх значення для 
теорії і практики соціальної педагогіки. Когнітивна теорія Ж. Піаже, теорія морального розвитку Л.Кольберга 
та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки Теорія научіння, концепція діяльністного підходу, 
теорія групового пристосування та їх значення для теорії і практики соціальної педагогіки. 

 
Тема 4.2.   Соціальне виховання як  умова просоціальної  реалізації особистості та профілактики асоціальності 

Сутність соціального виховання, його специфіка щодо об'єкта, мети та методу. Поняття "соціальність". 
Духовність -міра соціальної досконалості соціальних суб'єктів. Двоєдине завдання соціального виховання 
стосовно соціуму та особи. Створення умов для соціального становлення і духовного розвитку соціальних 
суб'єктів та умов для їх (соціальності, духовності) реалізації в соціальній дійсності. Цінності - основа змісту 
соціального виховання, їх види та вплив на соціально-педагогічну практику. 

Взаємодія мікро та макрофакторів у соціальному вихованні. Педагогізація середовища: активізація 
педагогічного потенціалу соціального середовища,  нейтралізація деструктивного впливу факторів 
середовища. Соціально-педагогічна діяльність з особами, соціальними групами, інституціями з метою 
створення сприятливих соціальних умов соціо-духовного розвитку всіх соціальних суб'єктів. 

Формування позиції особистості. Позиція особистості: поняття, параметри. Зміст позиції особистості, 
механізм її формування. Соціально-педагогічні методи та форми формування просоціальної позиції 
особистості. 

Поняття про соціальну реалізацію особистості. Види соціальної реалізації особистості ("Душа людини" 
Е. Фромм). Просоціальна реалізація особистості, умови її здійснення. Соціально-педагогічні методи і форма 
організації просоціальної реалізації особистості. Включення особистості у макро- та мікросередовище. 
Інтеграція виховних сил суспільства. Створення умов престижності духовного самовиховання в соціумі. 

Протиріччя соціуму, їх вплив на становлення та реалізацію позиції особистості. Причини негативних 
соціальних явищ. Соціально-педагогічні засоби попередження та подолання їх негативних впливів на 
особистість. 

Соціально-педагогічна діагностика особистості: сутність та особливості. Дослідження соціальної 
ситуації розвитку. Вивчення вихованості. Діагностика соціально-педагогічної занедбаності. 

 
Тема 1. Предмет, завдання і категорії педагогіки. 
Педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап виникнення 

теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки. Система педагогічних 
наук. Місце педагогіки в системі наук, що вивчають людину і особистість. 

Предмет і завдання педагогіки. Функції педагогічної науки: науково-теоретична, організаційно-практична, 
прогностична. Основні категорії педагогіки: педагогічний процес, виховання, навчання, освіта, 
розвиток, формування, самоосвіта і самовиховання, їх характеристики і взаємозв'язок. 

Структура і галузі педагогіки: загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика (теорія навчання), 
організація та управління педагогічним процесом. Вікова педагогіка (дошкільна та шкільна 
педагогіка), спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, 
логопедія), соціальна педагогіка (сімейна педагогіка, агогіка -перевиховання дітей, що мають 
проблеми, андрагогіка, віктимологія), професійна педагогіка (педагогіка вищої школи, військова 
педагогіка, підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників народного господарства, навчання 
літніх людей, ), пенітенціарна педагогіка, порівняльна педагогіка, етнопедагогіка. Поняття про 
соціальну педагогіку як галузь інтегративного знання і навчальний предмет. Зв'язок педагогіки з 
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іншими науками – філософією, соціологією, психологією культурологією, біологією, етикою, 
естетикою та іншими. 

Тема 6. Основи виховної роботи. 
Основні положення теорії виховання. Поняття про суб'єкти та об'єкти виховного процесу. 

Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи. Школа як відкрита виховна система. Виховання як 
процес соціалізації особистості школяра. 

Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних особливостей 
вихованця ( колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до самовиховання. 

Розумове виховання: завдання та основні методики. Формування наукового світогляду як форми свідомості 
людини, що відбиває систему її поглядів на навколишній світ і має своє місце в ньому. Проблема формування 
світогляду в історії  школи і педагогіки. Г.Сковорода, М.Костомаров, П.Куліш, М.Драгоманов, І.Франко, 
М.Грушевський про формування національного мислення, духовності, самовизначення. 

Моральне, правове і громадянське виховання. Сутність, мета і зміст морального виховання. Правове 
виховання як складова частина морального виховання. Проблема морального виховання в історії школи і 
педагогіки (М.Квінтіліан, Я.Коменський, Є.Славенецький, Й.Песталоцці, Ф.Прокопович, Г.Сковорода, 
М.Пирогов, Т.Шевченко, К.Ушинський, В.Сухомлинський). Шляхи і засоби морального виховання. Суперечності у 
моральному житті суспільства на сучаному етапі, їх вплив на виховання моральних рис громадян. Концепція 
громадянського виховання. 

Трудове виховання: мета, завдання та умови. Поняття про трудове виховання, його місце у формуванні 
особистості. Ідея трудового виховання у вітчизняній (Г.Сковорода, К.Ушинський,  А.Макаренко, В.Сухомлинський) 
та зарубіжній (Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Р.Оуен, Дж.Дьюї та інші) педагогіці. Народна педагогіка про 
трудове виховання. Основні завдання трудового виховання. 

Основні форми трудового виховання і професійної орієнтації дітей і молоді в умовах переходу до ринкових 
екномічних відносин. 

Естетичне виховання. Поняття про естетичне виховання й естетичну культуру особистості. Теорія 
естетичного виховання в історії педагогіки. Завдання, зміст, джерела і методи естетичного виховання. 

Екологічне та валеологічне виховання: зміст, форми та умови. Сутність екологічного виховання та 
зростання його актуальності. Зміст, завдання екологічного виховання та його зв'язок з іншими 
компонентами змісту виховання. Основі форми екологічного виховання. 

Фізичне виховання. Фізична культура як складова частина всебічного розвитку особистості. Теорія і 
практика фізичного виховання в історії педагогіки. Оздоровчі освітні та виховні завдання фізичного виховання. 
Фізичне виховання в сім'ї. Гуманізація виховної роботи з фізично слабкими та хворими дітьми. 

Економічне виховання. Сутність економічного виховання та зростання його актуальності. Зміст, завдання 
економічного виховання. Основі форми економічного виховання. 

Статеве виховання. Зміст, завдання. Значення статевого виховання для загального культурного розвитку 
особистості. Особливості форм статевого виховання. 

Організація педагогічного процесу. 
Соціальні вимоги до змісту виховання соціально активної особистості. Соціальна зумовленість мети 

та завдань виховання. Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій вільного розвитку особистості 
і громадської відповідальності. 

Сучасні концепції виховання, перевиховання, самовиховання. Українська виховна система в 
контексті світових культурних процесів. 

 
Тема 7. Методи виховання, закономірності та принципи 
Соціальні вимоги до змісту виховання творчої особистості. 
Характеристика вітчизняних та зарубіжних концепцій вільного розвитку особистості і громадської 

відповідальності. 
Етапи процесу виховання: формування ідеалу, еталону; вивчення індивідуальних особливостей 

вихованця (колективу); реалізація програми виховання; спонукання особистості до самовиховання. 
Поняття про методи, прийоми та засоби виховання. Зумовленість методів виховання метою, завданнями, 

змістом, віковими та індивідуальними особливостями, рівнем вихованості особистості та організації колективу. 
Проблема методів виховання в історії педагогіки. 

Класифікація методів виховання та їх характеристика. Методи формування свідомості особистості. Методи 
організації діяльності. Методи стимулювання. Види методів виховання. Методи самовиховання та самоосвіти 
особистості. Характеристика основних груп методів виховання в сучасній школі: 

1. Метод формування свідомості: роз'яснення, бесіда, розповідь, диспути і дискусії, приклад, навіювання; 
2. Методи організації життєдіяльності дітей і досвіду поведінки: вправи, педагогічні вимоги, громадська 

думка, метод виховуючих ситуацій, гра; 
3. Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності: заохочення, покарання, змагання, суб'єктивно-

прагматичний метод. 
Засоби виховання – духовні, функціональні, матеріальні. Вплив засобів масової інформації, літератури і 

мистецтва на формування особистості і колективу. 
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Тема 8. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу 
Загальне поняття про колектив. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного впливу. Поняття та сутність 

колективу, його види і структура. Проблема колективу у зарубіжній та вітчизняній педагогіці. Розвиток ідеї 
виховання особистості в колективі (Й.Песталоцці, О.Духнович, С.Шацький, В.Сухомлинський). Вчення 
А.Макаренка про колектив і його роль у вихованні. Концепція колективістського виховання в сучасних 
педагогічних теоріях і концепціях. 

Етапи (стадії) формування колективу, закони життя колективу, принципи розвитку. Концепція колективного 
виховання, взаємодії особистості і колективу в сучасній педагогічній теорії. 

Тема 9 Вікова періодизація та врахування вікових особливостей у виховній роботі 
Загальне поняття про особистість та її розвиток. Основні якості особистості. Спадковість, середовище і 

виховання – головні чинники розвитку. Види діяльності та їх значення для розвитку. Специфіка виховання, його місце 
серед інших чинників.  

Вікова періодизація. Характеристика вікових періодів життя і діяльності особистості та урахування їх 
особливостей у виховній та освітній роботі. Системи періодизації Коменського, Штраца, Бюллера, Левітова, 
Ельконіна та інших. Новоутворення анатомо-фізіологічного і психологічного характеру та зміни провідних видів 
діяльності як основа встановлення періодів розвитку людини. 

 
 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ  

З ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІСПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА"  
Оцінка знань абітурієнтів з комплексного вступного іпситу проводиться за такими критеріями: 
Обсяг знань, орієнтованість в матеріалі з тем всіх спеціальних дисциплін, матеріал яких винесено на 

вступний іспит; 
Глибина знань, вміння дати розгорнутий аналіз питання екзаменаційного білета та проблем, що 

існують в матеріалі; 
Системність знань, вміння пов'язувати знання з різних розділів основного курсу, знаходити зв'язок з 

іншими профільними дисциплінам; 
Практичне оволодіння термінологічним апаратом соціальної педагогіки. 
Оцінка "12-10" ставиться в тому разі, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі з усіх 

тем основних дисциплін спеціальності, дає повний і розгорнутий аналіз будь-якої проблеми теорії і 
практики соціально-педагогічної діяльності, ілюструючи прикладами з практики, пов'язує знання з різних 
споріднених дисциплін при викладанні відповіді, демонструє вільне володіння термінологічним апаратом з 
усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "9-7" ставиться, коли абітурієнт виявляє орієнтованість в матеріалі усіх тем основних 
курсів спеціальності, пов'язує знання і матеріал з різних тем спеціальних дисциплін, але недостатньо повно 
висвітлює проблему, аналіз якої будує за допомогою додаткових запитань, володіє в цілому 
термінологічним апаратом з усіх галузей соціальної педагогіки. 

Оцінка "6-4" ставиться при недостатній орієнтованості абітурієнта в матеріалі з усіх тем 
основних курсів спеціальності,, але в разі вміння дати аналіз проблеми за допомогою допоміжних питань, 
студент повинен показати вміння користатися термінологічним апаратом соціальної педагогіки. 

Оцінка "3-1" ставиться в разі, коли абітурієнт не може дати аналіз соціально-педагогічної 
проблеми, не бачить її місце в системі соціального виховання, не володіє термінологічним апаратом 
соціальної педагогіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 129 
 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  
на ступінь «магістр» 

зі спеціальності «ТУРИЗМ» 
 
 

ЗМІСТ 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………….…. 5 
 
ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАВДАННЯ ………………………... 6 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ …………………………………………………. 22 



 130 
ПЕРЕДМОВА 

 
Здобувачі, що складають фахове вступне випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень 

підготовки «магістр», повинні мати фундаментальну професійну підготовку рівня бакалавр або 
спеціаліст любого навчального напряму, що є підґрунтям для освоєння та набуття практичних 
навичок з майбутньої професії.  

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Туризмознавство" зумовлена 
розвитком туризму в Україні, структурною перебудовою національної економіки, входження 
України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії 
гостинності.  

Метою підготовки фахівців за спеціальністю "Туризм" є забезпечення зростаючих потреб 
підприємств – суб’єктів ринку у висококваліфікованих кадрах, які матимуть всебічну теоретичну 
та практичну підготовку з питань туризму.  

Претендент для навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Туризм» 
повинен володіти основами планування та організації роботи підприємств туризму, бути 
підготовленим до вирішення практичних задач, пов’язаних з організацією бізнесу, створенням та 
розвитком туристичних підприємств, ефективним управлінням ними, забезпеченням туристичної 
діяльності в умовах ведення міжнародного бізнесу. 

Програма для складання вступного іспиту з фаху «Туризм» на отримання ступеня 
«Магістр» складено із дисциплін: «Географія туризму», «Маркетинг», «Менеджмент у туризмі», 
«Організація туристичної діяльності», «Економіка підприємства», «Організація готельного 
господарства», «Організація ресторанного господарства». Здобувач повинен надати атестаційній 
комісії заповнений бланк відповіді на кожне теоретичне питання. Знання студентів оцінюється за 
12-ти бальною системою.  

 
ОСНОВНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ 

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 
 

Географія туризму як наукова дисципліна. Методологія та методика географічних 
досліджень в туризмі. Географія туристських потоків, доходів та витрат. 

Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів. Природні туристичні ресурси. 
Культурно-історичні ресурси туризму. 

Географія рекреаційних видів туризму. Географія активних видів туризму. Географія 
культурно-пізнавального та подієвого туризму. Географія ділового туризму. Географія релігійного 
туризму та паломництва. Географія міського, сільського та екологічного туризму. 
 

Рекомендована література: 
 

1. Воскресенский В. Ю. Международный туризм.:Учеб. пособ./ В. Ю. Воскресенский. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 
255 с. 
2. География туризма: Учебник /И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лукьянов. — СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 
2007. — 264 с. 
3. География туризма: Учебник /кол. авторов; под. ред. А.Ю. Александровой. — М.: КНОРУС, 2008. — 592 с. 
4. Кусков A.C. Туристское ресурсоведение: Учеб. пособ.. /А.С. Кусков. — М.: Академия, 2008. — 208 с. 
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імені Миколи Гоголя, 2010. — 336 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Історія розвитку світового готельного господарства. Історія розвитку готельного 

господарства України. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. 
Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства. Характеристика основних 

типів засобів розміщення. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. 
Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства.  

Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Класифікація 
підприємств готельного господарства України. Функціональне призначення підприємств 
готельного господарства. Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових груп 
приміщень підприємства готельного господарства.  

Сутність послуг гостинності та організація роботи служби прийому і розміщення в 
готельному господарстві. 

Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного господарства. 
Культура обслуговування в готельному господарстві. 

 
Екзаменаційні питання: 

1. Охарактеризуйте готельну послугу як складову сфери послуг.  
2. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи процесу надання готельних послуг.  
3. Розкрийте особливості готельних послуг.  
4. Назвіть і охарактеризуйте функціональні блоки приміщень сучасного готелю. З чого 

вони складаються? Які функції виконують? Що обумовлює попит на готельні послуги?  
5. Охарактеризуйте структурні зміни в готельній індустрії України.  
6. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції курортного готелю? Які регіони 

України передусім мають такі перспективи?  
7. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції ділового готелю? Які регіони 

України передусім мають такі перспективи?  
8. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції транзитного готелю? Назвіть 

переваги й недоліки впровадження цієї концепції.  
9. Розкрийте основні підходи до класифікації готелів: рівень комфорту, місткість 

номерного фонду, функціональне призначення, розташування, тривалість роботи, забезпечення 
закладами харчування, тривалість перебування, ціни.  

10. Назвіть і охарактеризуйте основні системи класифікації готелів:  
а) класифікація засобів розміщення у Великобританії; б) класифікація засобів розміщення у 

Франції; в) класифікація засобів розміщення у Греції; г) класифікація засобів розміщення у США. 
11. Характеристика типології засобів розміщення з позиції ВТО й традиційного 

вітчизняного підходу. 
12. Як класифікуються готельні номери?  
13. У чому полягають проблеми і перспективи розвитку франчайзінгу в готельному 

бізнесі?  
14. Охарактеризуйте особливості стимулювання збуту в готельних мережах (на прикладі 

досвіду мереж Sheraton, Marriott).  
15. Охарактеризуйте світовий досвід і особливості кадрової політики (на прикладі досвіду 

Sheraton, Marriott, Royal Plaza Hotel).  
 

Рекомендована література: 
1. Агафонова, Людмила Григорiвна. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: 

цiноутворення, конкуренцiя, державне регулювання : Навч. посiбник / Л.Г. Агафонова, О.Є. 
Агафонова; Київ.ун-т туризму, економiки i права.- К.: Знання України, 2002.- 358 с. 

2. Байлик, Станислав Иванович. Гостиничное хозяйство: оснащение, 
евроремонт, эксплуатация : Учеб. пособие/ С.И. Байлик.- К.: Дакор: Вира-Р, 2003.- 334 с. 

3. Волков, Юрий Федорович. Введение в гостиничный и туристический бизнес / 
Волков Ю.Ф.- Ростов н/Д.: Феникс, 2003.- 352 с. 

4. Дехтярь, Галина Максимовна. Лицензирование и сертификация в туризме: 
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Учеб. пособие / Г. М. Дехтярь.-М.: Финансы и статистика, 2003.- 256 с. 

5. Котлер, Филипп. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учеб. / Ф. Котлер, Дж. 
Боуэн, Дж.Мейкенз.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 1063 с. 

6. Мальська, Марта Пилипiвна. Основи туристичного бiзнесу: Навч. посiбник / 
Марта Мальська, Володимир Худо, Валерiй Цибух; Львiв. нац. ун-т iм. I. Франка.- К.: 
Центр навч. л-ри, 2004.- 271с. 

7. Нечаюк, Лiдiя Iванiвна. Готельно-ресторанний бiзнес: менеджмент : навч. 
посiбник / Л. I. Нечаюк, Н. О. Нечаюк; М-во освiти i науки України, Київ. нац. ун-т 
культури i мистецтв.- К.: Центр навч. л-ри, 2006.- 346с. 

8. Плотникова, Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Ч.2. 
Информационные технологии в сфере гостеприимства: Учеб.-метод. пособие / Н.И. 
Плотникова; Рос. междунар. акад. туризма. Ин-т доп. проф. образования.- М.: Совет. спорт, 
2001.- 208 с. 

9. Тимохина, Татьяна Леопольдовна. Организация приема и обслуживания 
туристов : Учеб. пособие / Т. Л. Тимохина; Моск. акад. турист. и гостинично-рестор. 
бизнеса.- М.: Книгодел: МАТГР, 2004.- 287 с. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

Туристичний бізнес у системі ринкових відносин. Законодавче регулювання 
підприємництва у сфері туризму. Підприємництво як процес, його зміст і характеристика стадій.  

Особливості організації туристично-готельного бізнесу. Організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності у сфері послуг. Формування статутного капіталу підприємств сфери 
послуг. Складання засновницьких документів як обов’язкова умова започаткування бізнесу. 
Державна реєстрація і набуття прав суб’єкта підприємництва. 

Планування діяльності у сфері туристичного бізнесу. Організація туристичного 
обслуговування. Фінансове забезпеченнят підприємництва у сфері туризмуі готельного 
обслуговування 

Розвиток інфраструктури туризму. Оподаткування підприємницької діяльності у сфері 
туризму. Ліквідація і реорганізація підприємств сфери послуг 

 
Рекомендована література: 
1.Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Уч. пособие. - М.: Нолидж. - 1996. - 

312с.  
3.Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Ученик.. – 6-е изд. – Минск.: Новое знание, 2006. – 

408 с. 
4.Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. 

– 300 с. 
5.Организация туризма: учеб. пособие / А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Т.М. Сергеева и 

др.; под общ. ред. А.П. Дуровича – 3-е изд.– Минск: Новое знание, 2006. - 640с. 
6.Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник . – К.: Атіка, 

2006. – 264 с 
7.Бутко И.И. и др. Туристический бизнес: основы организации / И.И. Бутко Е.А. Ситников, 

Д.С. Ушаков – Ростов н/Д: Феникс, 2007. = 384 с.  
8.Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 672 с. 
9.Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. 2-е изд. перераб. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

336 с.  
10.Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. 

посібник. - К.: Знання, 2005. – 241 с.  
11.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник.- К.: 

Центр навчальної літератури,2004. – 272с 
12.Основы туристской деятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.И. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.: Сост.Е.И.Ильина. – М.: Советский спорт, 2000. - 224 с. 
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13.Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. Навч. 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Індустрія гостинності як частина сфери послуг. Історія розвитку індустрії гостинності.  
Послуги ресторанного господарства, їх класифікація та умови їх надання. 

Класифікація закладів ресторанного господарства. 
Організація постачання закладів ресторанного господарств. Виробничий процесс як 

основа формування закладу ресторанного господарства. Організація діяльності закладів 
ресторанного господарства з виготовлення напівфабрикатів з різних видів сировини та контроль їх 
якості. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у 
закладах ресторанного господарства.  

Основи раціональної організації праці. 
Обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства з різними 

методами обслуговування.  
Кейтерінг як складова бізнесу в ресторанному господарстві.  
Організація дозвілля в закладах ресторанного господарства. 
Організація обслуговування туристів в закладах ресторанного господарства. 
. 

 
Рекомендована література: 
1. ДСТУ 4281: 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2004. – 11 с. 
2. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: 

навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов, В.А. Русавська – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 342 с. 

3. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. навч. пос. – К.: Центр учбової 
літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с. 

4. Л.М. Мостова, О.В. Новикова Організація обслуговування на підприємствах 
ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2010. – 388 с. 

5. Могильный М.П., Баласанян А.Ю. Организация и технология обслуживания 
питанием в гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование) / М.П. 
Могильный, А.Ю. Баласанян. – М.: ДеЛи, 2004. – 176с. 

6. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручн. 
для ВУЗів / За ред. проф. Н.О. П’ятницької. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2005. – 632 6. 
Организация производства и обслуживания в общественном питании: Учеб. для студентов вузов / 
Под ред. М.И. Беляева. – М.: Экономика, 1986. – 302 с. 

7. Организация работы предприятий общественного питания : Учеб. пособие для вузов 
/ Н.Н. Шаповалов, В.М. Платонов, В.И. Пивоваров, Б.А. Крымская. – М.: Экономика, 1990. 

8. 8 Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник / Л.А. Радченко. Изд. 8-е. Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

9. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного 
сервісу. Ресторана справа: Довідник офіціанта. – Львів – 2009. – 304 с. 

10. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. – М.: Высш. школа, 1990. – 208 
с. 

 
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Підприємство як суб’єкт господарювання. Підприємство і ринок. Маркетингова 

концепція управління підприємством. 
Планування діяльності підприємства. Бізнес-план. 
Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці. 
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Капітал підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства.Інноваційна діяльність 

підприємства.  
Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення. Фінансова діяльність 

підприємства. Основні фінансові результати. 
Оцінка конкурентоспроможності підприємства. 
Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства. 

 
Рекомендована література: 
1.Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 
2.Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. З. Є. Шершньової. – К. : 

КНЕУ, 2007. – 680 с. 
3.Базилевич, В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку : моногр. / В. 

Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2008. – 687 с. 
4.Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, 

Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с. 
5.Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. 

Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової 
літератури, 2012. - 303 с. 

6.Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Нац. ун-т 
«Юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – 208 с.  

7.Економіка підприємства : навч. посіб. / М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, М. В. Черкащина, 
Л. Г. Шкодіна. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 218 с. 

8.Економіка підприємства : підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. 
та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с. 

9.Економіка промислового підприємства: підруч. / за ред. Тюриної Н. М. – Львів : «Новий 
світ - 2000», 2008. – 312 с. 

10.Економіка підприємства : підруч. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 614 с. 
11.Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбов. 

літератури, 2009. – 728 с. 
 
 

МАРКЕТИНГ 

Теоретичні засади маркетингу. Особливості та перспективи розвитку маркетингу в туризмі.  
Технологія маркетингових досліджень в туризмі. Маркетингові дослідження в туристичних 

підприємствах і організаціях. Сегментування ринку туристичних послуг. 
Маркетингова продуктова політика туристичного підприємства. Маркетингова цінова 

політика туристичного підприємства. Маркетингова політика збуту туристичного продукту. 
Політика маркетингових комунікацій туристичних підприємств і організації.  

Управління маркетингом у туризмі. 
 

Рекомендована література: 
1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. / А.П. Дурович– Минск: 

Новое знание, 2003. – 496 с. 
2. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. / А.П. 

Дурович – Минск: Новое знание, 2002. – 348 с. 
3. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие./ А.П. Дурович – Минск: БГЭУ, 

2000. – 192 с. 
4. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме.: Учебное пособие /А.Г. 

Кириллов, Л.А. Волкова – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с. 
5. Котлер, Филипп. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учеб. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, 

Дж.Мейкенз.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 1063 с. 
6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Монография / 

О.О. Любицева – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 
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7. Мальська, Марта Пилипiвна. Основи туристичного бiзнесу: Навч. посiбник / 

Марта Мальська, Володимир Худо, Валерiй Цибух; Львiв. нац. ун-т iм. I. Франка.- К.: Центр навч. 
л-ри, 2004.- 271с. 

8. Мунін Г.Б., Тимошенко З.І., Самарцев Є.В., Змійов А.О. Маркетинг туризму: Навч. 
Посіб. – у 2-х част. / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. Змійов – К.: Вид-во Эпроп. 
Ун-ту. – 2006.- 417 с. 

9. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме.: 
Учебное пособие /Г.А. Папирян – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160с. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ 
Сутність, роль та теоретичні засади менеджменту в туризмі. Організація індустрії 

туризму як об’єкт управління. 
Функції та технологія менеджменту в туризмі. Методи менеджменту. 
Стратегічний менеджмент в туризмі. 
Мотивуваня як загальна функція менеджменту. Планування як загальна функція 

менеджменту. Організовування як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна 
функція менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. 

Управлінські рішення. Керівництво та лідерство. 
Інформація і комунікація в менеджменті туризму. Соціальна відповідальність в 

менеджменті туризму. 
 

Рекомендована література: 
1. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперайтинг. Понятійно-термінологічні 

основи, сервісне забезпечення тур продукту: навч. посібник / В.К. Бабарицька, О.Ю. 
Малиновська. – К., 2008. 

2. Беляцкий Н. П. и др. Техника работы менеджера: Учебное пособие. - Минск, 1998. 
3. Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М., 1995. 
11. Дурович, А.П. Организация туризма: учеб. пособие.  – Минск, 2003.  
5. Зорин И. В. Менеджмент персонала. Планирование карьеры в туризме: Учебник. - М., 

1997 
6. Зорин И. В. Менеджмент туризма. - М., 1998. 
7. История менеджмента. Учебное пособие / Под ред. В. Д. Валового.– М., 1997. 
8. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма. – Минск, 1999. 
9. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме.- М., 2000. 
10. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму. – К., 2010.   
11. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, 

сервісне забезпечення тур продукту. – К., 2004. 
12. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний 

посібник. – К.: 2004.  
13. Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємтсв. Навчальний посібник. - К: 

Центр навчальної літератури, 2006. 
14. Менеджмент в сфере услуг: Учебник для вузов / Под ред. В. Ф. Уколова. М., 1995. 
15. Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів, 

2001. 
 
 
 
 
 
 
 



 136 
ПРОГРАМА  ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Спеціальність 061 “Журналістика» 

 
ВСТУП 

Програма вступного фахового випробування для здобуття освіт- нього ступеня магістра за 
спеціальністю «Журналістика» базується на вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики і 
освітньо-професійної програми. Програма відображає особливості сучасного стану розвитку 
рекламного ринку України і передбачає викладення певного кола питань щодо здійснення 
діяльності журналіста.  

Вступний іспит зі спеціальності «Журналістика» (ступінь «магістр») є випробуванням з 
професійно-орієнтованих дисциплін, які вивчалися на рівні «бакалавр» («спеціаліст»).  

Вступний іспит проводиться з метою перевірки рівня і якості загально-професійної й 
спеціальної підготовки потенційних студентів-магістрів і дозволяє виявити й оцінити готовність 
випускника до вирішення професійних завдань, а також до здійснення наукової й науково-
практичної діяльності. 

Вступний іспит має комплексний характер і проводиться відповідно до програми, що 
охоплює спектр фундаментальних питань теорії та історії журналістики, а також рівня практичних 
вмінь та навичок. 

Претенденти на вступ для навчання на ступінь « магістр» повинні знати: 
 історію й основи сучасної науки, розуміти зв'язок природничого й гуманітарного знання в 

їх історичній взаємодії; 
 предмет журналістики як наукову дисципліну; 
 місце журналістики в сучасному гуманітарному знанні; 
 зміст категорій, понять і термінів журналістики відповідно до певних соціокультурних 

теорій і концепцій  та технологічної специфіки; 
 історію виникнення, становлення та розвитку  журналістики; 
 про роль мови, медіа, соціальних інституцій, філософсько-світоглядних концепцій у 

діяльності журналіста; 
 про форми діяльності журналіста в контексті зміни культурних та соціальних парадигм; 
 про журналістику як мистецтва, як феномен культури, соціуму. 
Вступний іспит проводиться відповідно до Правил прийому в ХДАК. 
Метою вступного іспиту є визначення практичної й теоретичної підготовленості абітурієнтів 

до виконання вимог, передбачених навчальними планами другого (магістр) рівня вищої освіти. 
 

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
Теорія  в історії зарубіжної журналістики. Журналістика як наука і навчальна дисципліна. 

Визначення поняття «історія журналістики». Міфологія і журналістика. Основні поняття з історії 
зарубіжної журналістики. Основні етапи розвитку європейської та американської  журналістики.  
Порівняльний аналіз сучасних концепцій та визначень історії зарубіжної журналістики як науки.  

Три моделі історії зарубіжної журналістики: метанаука, міждисциплінарна галузь  знань, 
інтегративна наукова дисципліна. Сучасні дискусії щодо статусу та структури, призначення історії 
зарубіжної журналістики. 

Історія журналістики як розділ гуманітарного знання, що займається вивченням виникнення 
й розвитку журналістики і визначенням місця й ролі журналістики в історії людства. 

Предмет історії журналістики. Хронологічні межі періодів в історії журналістики. 
Характеристика провідних ідей та формацій в історії журналістики. Два напрями сучасної історії 
зарубіжної журналістики. Персональна журналістика, комерційна, корпоративна журналістика.. 
Виникнення нової історії зарубіжної журналістики.   

Передумови виникнення зарубіжної журналістики. Виникнення й витоки журналістики в 
стародавньому світі. Давня Греція й Рим. Гай Юлій Цезар та його видавнича та письменницька 
діяльність.  
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Перші середньовічні видання Західної Європи. Журналістика в Європі ХVIII ст. 

Європейська журналістика ХІХ ст. Американська журналістика ХІХ ст. Медіамагнати Америки та 
їх внесок в журналістику. Пулітцерівська премія. Журналістика Австралій, Нової Зеландії. 

Історія журналістики Сходу, Далекого Сходу ХVI- ХІХ ст, Історія східної та азійської 
журналістики. Два простори сучасної всторії зарубіжної журналістики – Азія та Схід. Нова 
зарубіжна журналістика 

Основні етапи в історії зарубіжної журналістики Північної Америки та Західної Європи ХХ 
ст. 

.  Сучасна нова журналістика. Структура американського телебачення. Європейське 
телебачення – специфіка, основні напрями розвитку. Медіа-холдінги. 

Розвиток української журналістики від етапу прото- до ХІХ ст. 
Тема: 1. Основні етапи з історії української журналістики. 2. Зародження української преси. 

Харківська, одеська, київська преса. 3. Цензура Російської імперії та Австро-Угорщина. 4. 
Українська альманахова преса. «Руська тійця».5. «Киевская старина» - історико-літературний 
часопис. 

Змістовий модуль 2. Розвиток української журналістики ХХ-ХХІ ст.  
Тема: 6. Національно-патріотична преса поч. ХХ ст. 7. Журналістика часів незалежності та 

розстріляного відродження. 8. Основні напрями розвитку журналістика епохи культу особистості. 
9. Радянська українська журналістика. Основні постаті. 10. Технології створення журналістського 
тексту.  

Інформаційні агенції світу й України. 
Аналітична журналістика та її місце в сучасних ЗМІ. Українські ЗМІ останні двадцять років: 

авторська  і репортажна журналістика. Особистий чинник у сучасній українській журналістиці. 
Тенденції розвитку українського телебачення.  

Відомі постаті вітчизняної журналістики. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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История мировой журналистики. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2003. – 432 с.  
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ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
Спеціально-термінологічні та загальні поняття журналістики. Типологія, класифікація, 

функція, преса, часопис, газета, журнал.  
Читацька аудиторія аналітичних матеріалів. Кількість і склад. Позиція журналіста: 

професіоналізм, особисте та громадсько-політична діяльність. Підходи до формулювання 
концепції та ідеї роботи. Підходи до формулювання теми й завдань роботи. Особливості 
журналістики від типу видання (масового, вузькоспеціального). Способи юридичного захисту 
журналістів. Інформаційний та аналітичний жанри журналістики. Взаємопроникнення та   
особливості сполучення. Рецензія. Жанрові ознаки. Умови,  засоби вираження оцінки. 
Аналітичний звіт.  Особливості жанру. Аналітична кореспонденція. Специфіка жанру. Правила 
роботи з кореспонденцією. Коментар як метод і жанр. Жанрові ознаки. Огляд. Жанрові 
особливості. Своєрідність підходу до описуваного предмета. 

Група соціологічних жанрів: моніторинг, рейтинг, соціологічне резюме. 
Стаття. Види статей: особливості аргументації, правила роботи над статтею. Розслідувальна 

журналістика: особливості, види та правила роботи. Лист як жанр журналістики. Феномен 
публічного звернення. Прогноз та версія. Специфіка жанрів в журналістиці.  Метод «домислу» в 
жанрі версії розслідувальної журналістики. Творчо-виробничі засади сучасної української 
журналістики. Етика взаємин журналісти з колегами та фігурантами матеріалів. Журналіст та 
редакційна політика. Робота журналіста ж матеріалами, інформаційними джерелами. Інтернет як 
джерело інформації для журналіста. Специфіка роботи. 

Визначення функцій інформаційних агентств. Збір інформації та стандарти поведінки 
журналіста в нестандартних, екстремальних умовах. 

Замітка: жанрове призначення та особливості. Поняття інтерв’ю та історія його виникнення. 
Інтерв’ю як спосіб отримання інформації. Види та роль інтерв’ю в сучасних ЗМІ. 
Радіожурналістика. Жанри та особливості роботи журналіста на радіо. Телебачення як мистецтво  
та маніпулятивна технологія. Новітні технології в Інтернет-журналістиці. Колективний і 
синтетичний характер творчості журналістів на телебачення. Щоденник як різновид 
журналістської творчості. Сатиричні художньо-публіцистичні жанри журналістики. Їхні 
мовностилістичні особливості. Нарис в журналістиці: особливості тематики та композиції. 
Функція соціальної критики в памфлеті та фейлетоні. Сарказм та іронія в журналістиці. 

Структурно-функціональний підхід. Аксіологічний підхід. Психоаналітичний підхід. 
Символічний і семіотичний підхід. Ігрова концепція культури. Постмодерністські концепції 
культури. Основні функції культури.  

 Цінності та їх культурне значення.  
Поняття соціокультурної динаміки: іновація, трансмісія, дифузія, синтез, симбіоз. 

Вертикальна соціокультурна динаміка. Горизонтальна соціокультурна динаміка та її різновиди. 
Синергетичний підхід.   
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ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА 

 
Предмет і завдання вивчення стилістики. Функціональні стилі. Диференціація лексики 

української мови за стилістичними ознаками. Тропи в різних стилях мови. Стилістичне 
використання омонімії й паронімії. Синоніми у стилістичному плані. Стилістичне використання 
антонімії. Лексика іншомовного походження зі стилістичного погляду. Групи лексики сучасної 
української мови за походженням. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла 
лексика зі стилістичного погляду. Термінологічна лексика в різних стилях мови. Мовні й 
стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів. Розмовна, просторічна, діалектна 
лексика в різних стилях. Фразеологія у сучасній українській мові. Фразеологічні одиниці у засобах 
масової інформації. Стилістичне використання засобів словотвору. Морфологічні засоби 
стилістики (іменник, прикметник, займенник). Стилістичні аспекти дієслівних категорій, 
числівників, прислівників, службових частин мови. Просте речення у стилістичному плані. 
Стилістичні можливості складного речення (нехудожні тексти). Однорідні члени речення. 
Cтилістичні аспекти звертання. Вставні та вставлені конструкції. Пряма і непряма мова в тексті.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка виставляється 
після завершення іспиту.  

Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція з 

даного питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє вести 

наукову дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не завжди 

чіткий, логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене 

запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння пов’язати 

теоретичні знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних проблем 

галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Спеціальність 061 “Журналістика» 

 
Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня 

бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фаховий комплексний іспит, який 
оцінюється за 12-бальною шкалою. 

Фаховий комплексний іспит проводиться з метою перевірки якості загально-професійної й 
спеціальної підготовки потенційних студентів-магістрів/спеціалістів і дозволяє виявити й оцінити 
готовність вступника до вирішення професійних завдань та до науково-практичної діяльності. 

Вступники повинні мати такі загальні уміння та навички: 
- здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; 
- комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов; 
- навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів різного 

профілю; 
- уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 
Вступники повинні знати:  
- категорійний і понятійний апарат сучасної журналістики;  
- основні закономірності і тенденції розвитку сучасної журналістики;  
- принципи і особливості медіа в Україні і в зарубіжних країнах.  
Вступники повинні вміти:  
- самостійно вести  дослідження з журналістики, створювати тексти, розробляти програми 

конкретних досліджень;  
- здобувати і об’єктивно аналізувати інформацію, обробляти її з допомогою сучасних методів 

та принципів журналістики;  
-  володіти навичками теоретичного аналізу і узагальнення гуманітарної інформації;  
- перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові тексти, володіти 

однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності.  
Додатковий вступний іспит проводиться відповідно до Правил прийому в ХДАК.  
Програма  і  форма фахового комплексного іспиту є єдиною для всіх осіб, які не мають 

фахової освіти зі спеціальності «Журналістика».  
Програма  фахового комплексного іспиту складається  з  таких дисциплін: «Історія 

зарубіжної журналістики», «Історія української журналістики» та «Практична стилістика».   
 

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Теорія  в історії зарубіжної журналістики. Журналістика як наука і навчальна дисципліна. 
Визначення поняття «історія журналістики». Міфологія і журналістика. Основні поняття з історії 
зарубіжної журналістики. Основні етапи розвитку європейської та американської  журналістики.  
Порівняльний аналіз сучасних концепцій та визначень історії зарубіжної журналістики як науки.  

Три моделі історії зарубіжної журналістики: метанаука, міждисциплінарна галузь  знань, 
інтегративна наукова дисципліна. Сучасні дискусії щодо статусу та структури, призначення історії 
зарубіжної журналістики. 

Історія журналістики як розділ гуманітарного знання, що займається вивченням виникнення 
й розвитку журналістики і визначенням місця й ролі журналістики в історії людства. 

Предмет історії журналістики. Хронологічні межі періодів в історії журналістики. 
Характеристика провідних ідей та формацій в історії журналістики. Два напрями сучасної історії 
зарубіжної журналістики. Персональна журналістика, комерційна, корпоративна журналістика.. 
Виникнення нової історії зарубіжної журналістики.   

Передумови виникнення зарубіжної журналістики. Виникнення й витоки журналістики в 
стародавньому світі. Давня Греція й Рим. Гай Юлій Цезар та його видавнича та письменницька 
діяльність.  
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Перші середньовічні видання Західної Європи. Журналістика в Європі ХVIII ст. 

Європейська журналістика ХІХ ст. Американська журналістика ХІХ ст. Медіамагнати Америки та 
їх внесок в журналістику. Пулітцерівська премія. Журналістика Австралій, Нової Зеландії. 

Історія журналістики Сходу, Далекого Сходу ХVI- ХІХ ст, Історія східної та азійської 
журналістики. Два простори сучасної всторії зарубіжної журналістики – Азія та Схід. Нова 
зарубіжна журналістика 

Основні етапи в історії зарубіжної журналістики Північної Америки та Західної Європи ХХ 
ст. 

.  Сучасна нова журналістика. Структура американського телебачення. Європейське 
телебачення – специфіка, основні напрями розвитку. Медіа-холдінги. 

Розвиток української журналістики від етапу прото- до ХІХ ст. 
Тема: 1. Основні етапи з історії української журналістики. 2. Зародження української преси. 

Харківська, одеська, київська преса. 3. Цензура Російської імперії та Австро-Угорщина. 4. 
Українська альманахова преса. «Руська тійця».5. «Киевская старина» - історико-літературний 
часопис. 

Змістовий модуль 2. Розвиток української журналістики ХХ-ХХІ ст.  
Тема: 6. Національно-патріотична преса поч. ХХ ст. 7. Журналістика часів незалежності та 

розстріляного відродження. 8. Основні напрями розвитку журналістика епохи культу особистості. 
9. Радянська українська журналістика. Основні постаті. 10. Технології створення журналістського 
тексту.  

Інформаційні агенції світу й України. 
Аналітична журналістика та її місце в сучасних ЗМІ. Українські ЗМІ останні двадцять років: 

авторська  і репортажна журналістика. Особистий чинник у сучасній українській журналістиці. 
Тенденції розвитку українського телебачення.  

Відомі постаті вітчизняної журналістики. 
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ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 
Спеціально-термінологічні та загальні поняття журналістики. Типологія, класифікація, 

функція, преса, часопис, газета, журнал.  
Читацька аудиторія аналітичних матеріалів. Кількість і склад. Позиція журналіста: 

професіоналізм, особисте та громадсько-політична діяльність. Підходи до формулювання 
концепції та ідеї роботи. Підходи до формулювання теми й завдань роботи. Особливості 
журналістики від типу видання (масового, вузькоспеціального). Способи юридичного захисту 
журналістів. Інформаційний та аналітичний жанри журналістики. Взаємопроникнення та   
особливості сполучення. Рецензія. Жанрові ознаки. Умови,  засоби вираження оцінки. 
Аналітичний звіт.  Особливості жанру. Аналітична кореспонденція. Специфіка жанру. Правила 
роботи з кореспонденцією. Коментар як метод і жанр. Жанрові ознаки. Огляд. Жанрові 
особливості. Своєрідність підходу до описуваного предмета. 

Група соціологічних жанрів: моніторинг, рейтинг, соціологічне резюме. 
Стаття. Види статей: особливості аргументації, правила роботи над статтею. Розслідувальна 

журналістика: особливості, види та правила роботи. Лист як жанр журналістики. Феномен 
публічного звернення. Прогноз та версія. Специфіка жанрів в журналістиці.  Метод «домислу» в 
жанрі версії розслідувальної журналістики. Творчо-виробничі засади сучасної української 
журналістики. Етика взаємин журналісти з колегами та фігурантами матеріалів. Журналіст та 
редакційна політика. Робота журналіста ж матеріалами, інформаційними джерелами. Інтернет як 
джерело інформації для журналіста. Специфіка роботи. 

Визначення функцій інформаційних агентств. Збір інформації та стандарти поведінки 
журналіста в нестандартних, екстремальних умовах. 

Замітка: жанрове призначення та особливості. Поняття інтерв’ю та історія його виникнення. 
Інтерв’ю як спосіб отримання інформації. Види та роль інтерв’ю в сучасних ЗМІ. 
Радіожурналістика. Жанри та особливості роботи журналіста на радіо. Телебачення як мистецтво  
та маніпулятивна технологія. Новітні технології в Інтернет-журналістиці. Колективний і 
синтетичний характер творчості журналістів на телебачення. Щоденник як різновид 
журналістської творчості. Сатиричні художньо-публіцистичні жанри журналістики. Їхні 
мовностилістичні особливості. Нарис в журналістиці: особливості тематики та композиції. 
Функція соціальної критики в памфлеті та фейлетоні. Сарказм та іронія в журналістиці. 

Структурно-функціональний підхід. Аксіологічний підхід. Психоаналітичний підхід. 
Символічний і семіотичний підхід. Ігрова концепція культури. Постмодерністські концепції 
культури. Основні функції культури.  

 Цінності та їх культурне значення.  
Поняття соціокультурної динаміки: іновація, трансмісія, дифузія, синтез, симбіоз. 

Вертикальна соціокультурна динаміка. Горизонтальна соціокультурна динаміка та її різновиди. 
Синергетичний підхід.   
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ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА 

 
Предмет і завдання вивчення стилістики. Функціональні стилі. Диференціація лексики 

української мови за стилістичними ознаками. Тропи в різних стилях мови. Стилістичне 
використання омонімії й паронімії. Синоніми у стилістичному плані. Стилістичне використання 
антонімії. Лексика іншомовного походження зі стилістичного погляду. Групи лексики сучасної 
української мови за походженням. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла 
лексика зі стилістичного погляду. Термінологічна лексика в різних стилях мови. Мовні й 
стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів. Розмовна, просторічна, діалектна 
лексика в різних стилях. Фразеологія у сучасній українській мові. Фразеологічні одиниці у засобах 
масової інформації. Стилістичне використання засобів словотвору. Морфологічні засоби 
стилістики (іменник, прикметник, займенник). Стилістичні аспекти дієслівних категорій, 
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числівників, прислівників, службових частин мови. Просте речення у стилістичному плані. 
Стилістичні можливості складного речення (нехудожні тексти). Однорідні члени речення. 
Cтилістичні аспекти звертання. Вставні та вставлені конструкції. Пряма і непряма мова в тексті.  
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5. Капелюшний А.О. Практична стилістика сучасної української мови : навч. посіб./ А.О. 

Капелюшний. – Львів, 2007.  
6. Мацько Л.І. Стилістика української мови / Л.І.Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Вища 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

Відповіді оцінюються за дванадцятибальною системою. Підсумкова оцінка виставляється 
після завершення іспиту.  

Бали 12, 11, 10 виставляється, якщо:  
– всебічно і повністю розкрито зміст запитання з використанням відповідної літератури;  
– відповідь проілюстрована прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;   
– теоретичні положення поєднані з практичними прикладами;  
– продемонстровано знання сучасного стану проблем, є власна аргументована позиція з 

даного питання;  
– дані повні і правильні відповіді на додаткові питання;  
– випускник  вільно  висловлює  свої  думки,  володіє  професійною  мовою, вміє вести 

наукову дискусію. Відповідь конкретна, логічна, послідовна.  
 Бали 9, 8, 7 виставляється, якщо:  
– правильно розкрито зміст запитання  з  використанням  відповідної літератури;  
– відповідь проілюстровано прикладами, цифровими даними, що підтверджують та 

поглиблюють зміст відповіді;  
– продемонстровано знання сучасних проблем галузі;  
– допущені деякі неточності при відповіді на додаткові питання;  
– випускник вміє висловлювати свої думки, володіє професійною мовою, але не завжди 

чіткий, логічний, послідовний при викладі матеріалу.  
Бали 6, 5, 4 виставляється, якщо:  
  – відсутня відповідь на одне з запитань білета;  
– отримано, в основном правильну, але недостатньо повну відповідь на поставлене 

запитання;  
– виявлені слабкі знання сучасного стану проблем, а також недостатнє вміння пов’язати 

теоретичні знання з практикою;  
– є труднощі у відповідях на додаткові запитання.  
 Бали 3, 2, 1 виставляється, якщо:  
  – відповідь поверхнева, виявлено незнання базових понять спеціальності, сучасних проблем 

галузі;  
– відсутні відповіді на додаткові запитання.  

 
 


