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           Тест з фаху для конкурсного відбору вступників до Інституту 

міжнародних відносин / Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса  Шевченка у 2019 році для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

соціальні комунікації та регіональні студії «Міжнародні комунікації/ 

Міжнародна журналістика»   на заочну форму навчання складається із 

п’ятдесяти завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали. Кожна 

неправильна відповідь оцінюється у 0 балів. Максимальна кількість 200 балів. 

        Мінімальна кількість балів, що дає право вважати вступне випробування 

успішним повинна становити не менше 100 балів. 

Час відведений на іспит складає 120 хвилин. 
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Програма вступних випробувань для підготовки за освітнім рівнем 

«Магістр» розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту», Закону 

України «Про освіту», «Умов прийому до навчальних закладів (ВНЗ) України» 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки. Вступники повинні володіти 

ґрунтовними сучасними знаннями з базових дисциплін, що викладаються за 

спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньої програми «Міжнародна комунікація»: Вступ до спеціальності 

«Міжнародна інформація», Аналіз зовнішньої політики, Інформаційно–

аналітична діяльність, Теорія і практика комунікації, Теорія та практика 

переговорів, Міжнародна інформаційна безпека, Міжнародна інформація, 

Зв'язки з громадськістю. На основі вищезгаданих дисциплін підготовлені і 

затверджені питання до іспиту з обраного напряму підготовки: 

 

1. Дати визначення терміну «комунікація». 

2. Охарактеризувати роль комунікації у сучасному суспільстві. 

3. Розкрити сутність та форми вербальної комунікації. 

4. Охарактеризувати невербальну комунікацію. 

5. Охарактеризувати складові комунікативного процесу. 

6. Проаналізувати комунікативні бар’єри. 

7. Охарактеризувати канали комунікації. 

8. Розкрити сутність і характерні риси масової комунікації. 

9. Визначити функції мас-медіа у сучасному суспільстві. 

10. Визначити особливості комунікації в мережі Інтернет. 

11. Розкрити сутність і особливості міжнародних комунікацій. 

12.  Розкрити сутність поняття «зв’язки з громадськістю». 

13. Визначити функції зв’язків з громадськістю. 

14. Охарактеризувати поняття цільової аудиторії. 

15. Розкрити сутність та цілі інформаційно-аналітичної діяльності. 

16. Охарактеризувати принципи аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах. 

17. Охарактеризувати етапи інформаційно-аналітичної діяльності.  

18. Визначити сутність та види інформації. 

19. Проаналізувати роль інформації у сучасному світі. 

20. Охарактеризувати критерії оцінки інформації: актуальність, об’єктивність, 

достовірність, повнота,  зрозумілість інформації. 

21. Охарактеризувати основні принципи інформаційних відносин. 

22. Визначити основні напрями державної інформаційної політики. 

23. Охарактеризувати суб'єктів інформаційних відносин. 



24.  Розкрити сутність понять «інформаційний ресурс», «інформаційний 

продукт», «інформаційна послуга». 

25.  Визначити сутність і характеристики інформаційного простору. 

26. Охарактеризувати поняття «публічна інформація». 

27. Розкрити сутність поняття «інформація з обмеженим доступом». 

28. Охарактеризувати суб'єктів у сфері доступу до публічної інформації.  

29. Розкрити сутність поняття «інформаційне суспільство». 

30. Визначити позитивні наслідки впровадження інформаційних технологій у 

різні сфери життєдіяльності суспільства. 

31. Проаналізувати негативні наслідки впровадження інформаційних 

технологій у різні сфери життєдіяльності суспільства. 

32. Пояснити сутність терміну «комп’ютерна грамотність». 

33. Форми теоретичного пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. 

34. Охарактеризувати методи емпіричного пізнання: спостереження, опис, 

експеримент. 

35. Пояснити суть теоретичного та емпіричного пізнання. 

36. Проаналізувати моделі медіа-комунікації. 

37. Розкрити сутність поняття «конфлікт» у міжнародних відносинах. 

38. Розкрити сутність поняття «інформаційна війна». 

39. Проаналізувати поняття «інформаційна безпека». 

40. Розкрити сутність понять «суспільне» і «соціальне». 

41. Охарактеризувати соціум як особливий прояв суспільства. 

42. Розкрити сутність поняття «соціальні медіа». 

43. Охарактеризувати політику як явище суспільного життя.  

44. Проаналізувати співвідношення влади і політики у мас-медіа. 

45. Охарактеризувати поняття політичної системи. 

46. Охарактеризувати види політичної комунікації. 

47. Охарактеризувати моніторингові механізми демократії як форми правління. 

48. Розкрити сутність поняття «громадянське суспільство» як мережі 

горизонтальних комунікацій. 

49. Розкрити сутність поняття «громадські рухи». 

50. Розкрити сутність поняття «суспільні медіа». 

51. Охарактеризувати поняття, структуру та функції політичної партії. 

52. Розкрити сутність поняття «політична ідеологія». 

53. Охарактеризувати феномен політичної еліти. 

54. Охарактеризувати взаємодію політичної еліти і народу. 

55. Охарактеризувати відмінності культури в індустріальному і 

постіндустріальному (інформаційному) суспільстві. 

56. Розкрити сутність поняття масової комунікації. 

57. Проаналізувати особливості медіа-культури.  

58. Розкрити сутність поняття постінформаційного суспільства. 

59. Проаналізувати стадії розвитку цивілізації і культури.  

http://www.ebk.net.ua/Book/political_science/uriy_politologiya/part4/1101.htm


60. Розкрити сутність поняття національної культури. 

61. Розкрити проблему визначення поняття світогляду. 

62. Проаналізувати структуру інформаційного простору та його рівнів. 

63. Проаналізувати суспільного мовлення. 

64. Охарактеризувати стандарти медіаетики. 

65. Охарактеризувати види та жанри медіа. 

66. Охарактеризувати комунікації в різних типах суспільства і їх взаємозв'язок. 

67. Розкрити сутність понять «міф» і «міфологія» в масовій комунікації. 

68. Охарактеризувати вплив релігії на масову свідомість. 

69. Охарактеризувати роль дискурсів у масовій комунікації. 

70. Охарактеризувати ідеологічні засади державної інформаційної політики. 
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Проректор з науково-педагогічної роботи  
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Зразок екзаменаційного білета 
фахового вступного випробовування на здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Освітня програма «Міжнародні комунікації/Міжнародна журналістика» 

Заочна форма навчання 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

 
Максимальну кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання  – 200 балів: 

Екзаменаційний білет складається із п’ятдесяти завдань 

Кожна правильна відповідь – 4 бали 
Кожна неправильна оцінюється – 0 балів. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

 

    1.Вербальна комунікація – : 

a) система знаків, що використовуються у 

процесі спілкування і відрізняються від 

мовних засобами та формою виявлення; 

b) процес поширення інформації (знань, 

духовних цінностей, моральних і 

правових норм) за допомогою технічних 

засобів (преса, радіо, телебачення, 

комп'ютерна техніка) на чисельно великі, 

розосереджені аудиторії; 

c) передача інформації при будь-якій 

взаємодії за допомогою знаків у вигляді 

мовного спілкування; 

2. Складові комунікативного процесу: 

a) зародження ідеї, кодування і вибір каналу, 

передача, декодування;  

b) відправлення даних, отримання даних; 

c) відправник, повідомлення, отримувач. 

a) . 

3.Функції політичної еліти: 

a) вивчення і аналіз інтересів різних 

соціальних груп; 

b) віддзеркалення інтересів в політичних 

установках;  

c) вироблення політичної ідеології;  

d) створення механізму втілення політичних 

задумів; 

e) призначення кадрового апарату органів 

управління; 

f) висунення політичних лідерів. 

4. Стадії цивілізації: 

a) аграрно-традиційна; 

b) індустріальна; 

c) постіндустріальна; 

регіональна. 

5.Світогляд – це: 

a) життєві уявлення про світ; 

b) система поглядів на світ і місце людини в 

ньому; 

c) певні принципи пізнання дійсності; 

d) ідеали та життєві переконання. 

…… 

 

50. …………………. 
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