Програма фахового випробування при вступі на навчання (друга вища освіта) за освітньопрофесійними програмами: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних
препаратів», «Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр), «Біотехнологія» (бакалавр)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма розрахована на осіб, які мають базову або повну вищу
освіту і вступають на навчання (друга вища освіта) для здобуття освітнього
ступеня «магістр» за освітньо-професійними програмами «Фармація»,
«Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»,
«Технології фармацевтичних препаратів» спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» та освітнього ступеня «бакалавр» за освітньою
програмою «Біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Фахове випробування визначає рівень базових теоретичних знань
вступників з дисциплін: філософія, політологія, соціологія.
Тестування розраховане на дві астрономічні години.
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ
1.1. Культурно-історичні передумови виникнення філософії. Історичні типи
світогляду.
1.2. Особливості філософської проблематики.
1.3. Проблема «основного питання філософії».
1.4. Філософія і фармація: вплив філософії на цілі, завдання і методи
фармацевтичного дослідження.
1.5. Основні функції філософії як способи її прояву у культурі.
1.6. Філософія і наука.
1.7. Особливості людського буття. Індивід, індивідуальність, особистість.
1.8. Цінності й норми як конструктивні фактори суспільного буття.
Співвідношення моралі й права в житті суспільства.
1.9. Схід і Захід: відмінності типів раціональності й філософствування.
1.10. Антична філософія.
1.11. Філософія Середньовіччя.
1.12. Наука і філософія в добу Відродження: особливості нової картини світу.
1.13. Німецька класична філософія.
1.14. Некласична філософія ХІХ – першої половини ХХ ст.
1.15. Сучасна світова філософія (к. ХХ – п. ХХІ ст.).
1.16. Поняття глобальних проблем. Філософія про способи й перспективи
подолання глобальних проблем сучасності.
ПОЛІТОЛОГІЯ
2.1. Місце політики в системі суспільних відносин.
2.2. Види політики. Функції політики.
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2.3. Поняття і структура політики.
2.4. Поняття політичної влади.
2.5. Мотиви підкорення та ресурси влади.
2.6. Легітимність та легальність політичної влади.
2.7. Поняття політичної еліти.
2.8. Поняття і типи політичного режиму.
2.9. Тоталітаризм і авторитаризм як форми недемократичного політичного
режиму.
2.10. Демократичний політичний режим: поняття й ознаки.
2.11. Демократичний політичний режим: поняття й ознаки. Ознаки держави.
2.12. Внутрішні і зовнішні функції держави.
2.13. Соціальна орієнтація правової держави. Принципи правової держави.
2.14. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні політичні системи.
2.15. Поняття політичної культури, її роль у суспільстві.
2.16. Політична символіка.
СОЦІОЛОГІЯ
3.1. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ.
3.2. Поняття соціальної структури суспільства.
3.3. Соціальна стратифікація. Умови соціальної нерівності.
3.4. Поняття соціальної мобільності, типи соціальної мобільності в сучасних
суспільствах.
3.5. Соціальна сутність культури.
3.6. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.
3.7. Соціалізація індивідів, її основні етапи.
3.8. Особистість як суб’єкт суспільних відносин. Соціальна активність
особистості.
3.9. Проблема маргінальності.
3.10. Девіантна поведінка.
3.11. Тенденції розвитку сучасної сім’ї.
3.12. Освіта як соціальний інститут. Місто та роль освіти у житті сучасного
суспільства.
3.13. Соціальні функції освіти.
3.14. Гуманізація та гуманітаризація освіти.
3.15. Соціальні аспекти системи охорони здоров’я в Україні, соціальнопсихологічні проблеми.
3.16. Здоровий спосіб життя. Здоров’я як цінність.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відповідь оцінюється за бальною шкалою, виходячи з максимально
можливої суми – 100 балів за 22 завдання.
Екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань та 2 тестових
завдання підвищеної складності. Завдання передбачає максимальну оцінку 4
бали (20 х 4 = 80); 2 тестових завдання передбачають максимальну оцінку 10
балів (10 х 2 = 20).
Оцінювання тестових завдань:
4 бали – дана повністю повна і правильна відповідь;
2 бали – відповідь неповна або містить правильні і неправильні
відповіді;
0 балів – неправильна відповідь.
Оцінювання тестових завдань підвищеної складності передбачає
виконання п’яти варіантів відповіді на одне завдання:
10 балів (максимальний бал) – завдання виконано повністю і
правильно;
8 балів – виконано чотири варіанти відповіді на завдання;
6 балів – виконано три варіанти відповіді на завдання;
4 бали – виконано два варіанти відповіді на завдання;
2 бали – виконано один варіант відповіді на завдання;
0 балів – до виконання завдання не приступали.
До сумарної кількості отриманих балів додаються 100 балів базових.
Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник за результатом
письмового тестування, складає 200 балів.
До участі у конкурсі допускаються вступники, які за результатами
письмового тестування отримали 130 балів та більше.
(Протокол засідання приймальної комісії
№ 6 від 12 березня 2020 р.)

Голова фахової
атестаційної комісії
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Відповідальний секретар
приймальної комісії

доц. Живора Н.В.
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