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Формат екзамену: письмовий. 

Тривалість проведення – 5,61 год. 

Максимальна кількість балів – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Екзаменаційний білет складається з трьох питань: 

двох теоретичних (наведено в «Орієнтовному переліку питань») та одного 

компетентнісного (наведено в «Переліку допоміжних матеріалів»). Схема 

оцінювання відповідей на питання білету: 1-е питання – 10 балів; 2-е питання 

– 10 балів; 3-є питання – 20 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів. Перелік питань, які потребують 

доекзаменаційної підготовки: 

1. Вербальні прояви ментальностей дописувачів інтернету. 

2. Етнічна ментальність в усній народній творчості певного (на 

вибір студента) народу. 

3. Етнічна ментальність у казках певного (на вибір студента) 

народу. 

4. Етнічна ментальність у фільмі «Вавілон ХХ» Івана Миколайчука. 

5. Етнічна ментальність у фільмі «Тіні забутих предків» Сергія 

Параджанова. 

6. Когортна специфіка ментальності конкретної (на вибір студента) 

вікової групи. 

7. Ментальність (будь-який тип) героїв мого улюбленого 

літературного твору. 

8. Ментальність героїні Альми з фільму «Персона» Луїса Бунюеля. 

9. Ментальність головного героя фільму «Жизнь – смертельная 

болезнь, передающаяся половым путем» Кшиштофа Зануссі. 

10. Ментальність головного героя фільму «Розумник Уілл Хантінг» 

Гаса Ван Сента. 

11. Ментальність головного героя фільму «Заводной апельсин» 

Стэнлі Кубрика. 

12. Ментальність головного героя фільму «Соляріс» Андрія 



Тарковського. 

13. Ментальність головної героїні фільму «Дівчинка Ніхто» Анджея 

Вайди. 

14. Ментальність часу (культури) у фільмі «Пан оформлювач» Олега 

Тепцова. 

15. Ментальність часу (культури) у фільмі «Білий птах з чорною 

ознакою» Юрія Іллєнка. 

16. Ментальність часу (культури) у фільмі «Механічний апельсин» 

Стэнлі Кубрика. 

17. Ментальність часу (культури) у фільмі «Зеркало для героя» 

Володимира Хотиненка. 

18. Ментальність часу (культури) у фільмі «Маленька Віра» Василя 

Пічула. 

19. Ментальність часу (культури) у фільмі «Незакінчена п'єса для 

механічного піаніно» Нікіти Михалкова. 

20. Ментальність часу (культури) у фільмі «Скромна чарівність 

буржуазії» Луїса Бунюеля. 

21. Особливості конкретної (на вибір студента) релігійної 

ментальності. 

22. Професійна ментальність конкретної (на вибір студента) 

професійної групи. 

23. Субкультурні ментальності блогерів. 

24. Субкультурні ментальності у сучасному анекдоті. 

25. Соціокультурна ментальність у пісенних текстах поп-музики. 

 
 

Орієнтовний перелік питань. 

1. Етапи становлення історії ментальності (за Ж. Ле Гофом). 

Попередники поняття «ментальність» у науці. 

2. Ментальність у психоаналітичній, гуманістичній, екзистенційно- 

феноменологічній традиції. 



3. Властивості і характеристики ментальності. Соціальні контексти 

ментальності. 

4. Функції ментальності. 

5. Ментальність і мова. 

6. Основні життєві прояви ментальності. 

7. Типи ментальності: сімейна, гендерна, релігійна, етнічна, 

територіально-поселенська, професійна, субкультурні ментальності. 

8. Система і структура ментальності (О. С. Баронін, А. Х. Гаджієв, 

А.В. Фурман). 

9. Генезис ментальності. Концепція формування ментальності за 

С.В. Лур’є. 

10. Концепція ментальної психології М.-Л. Чепи. 

11. Концепція соцієтальної психіки О.А. Донченко. 

12. Сімейна ментальність як феномен. 

13. Ментальність язичницької сім’ї. Стосунки чоловіка та жінки; 

ритуальна свобода жінки. Територіальний розподіл функціїй в сім’ї. 

14. Ментальність християнської сім’ї. Модель розподілу влади, 

відповідальності й любові. "Велика сім’я". 

15. Ментальність католицької сім’ї. Ієрархія панування-підкорення. 

16. Ментальність протестантської сім’ї. 

17. Ментальність сім’ї радянської доби. 

18. Гендерна ментальність як тип ментальності індивіда й групи. 

19. Чинники формування гендерної ментальності: вік, освіта, 

виховання, конкретні соціальні ситуації, традиції, норми тощо. 

20. Ментальні відмінності чоловіків і жінок: розбіжності оцінок 

рольових позицій, стереотипів поведінки тощо. 

21. Чоловічий і жіночий мовні світи. Гендерлект. 

22. Етнічний і мономіф як історичний базис етноментальності. 

23. Ментальність у структурі етнічної свідомості. Концептуальна 

модель етнічної свідомості. 



24. Позитивні й негативні ментально-характерологічні риси 

українського, російського, білоруського етносів. 

25. Етномаргінальність як соціокультурний феномен. Причини і 

види внутрішньої міграції. 

26. Сільська ментальність. Природність життєвого середовища 

селянина. Цільність і однорідність сільської ментальності. 

27. Міська ментальність. Антропогенне (техногенне) життєве 

середовище городянина. Ментальність жителів великого міста. 

28. Містечкова ментальність: соціально-психологічні стереотипи, 

автоматизми й звички, ціннісні орієнтації. 

29. Регіональні ментальності України. Схід-Захід-Південь-Центр- 

Північ. 

30. Види професійної ментальності, особливі стилі світосприймання 

у представників різних професій. 

31. Ґенеза професійної ментальності. Суб'єктивне уявлення про світ 

професії. 

32. Професійне бачення світу як система відносин фахівця- 

професіонала з об'єктами світу. 

33. Професійні аспекти спілкування. 

34. Ментальні риси окремих професій. 

35. Методи дослідження ментальності. Метод семантичного 

диференціала. 

36. Методи дослідження ментальності. Методики вербального 

асоціативного експерименту. 

37. Методи дослідження ментальності. Методика вільної семантизації 

візуальних об’єктів. 

38. Методи дослідження ментальності. Метод семантичної 

реконструкції значень. 

39. Методи дослідження ментальності. Опитувальник соціальних 

аксіом SAS-82 (M.Bond, K.Leung). 



40. Методи дослідження ментальності. Діагностичний тест ставлення 

Г.У. Солдатової. 

 

Екзаменатор (О.М. Лозова) 

Завідувач кафедри (О.М. Лозова) 


	ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
	Орієнтовний перелік питань.

