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Форма проведення: 

Письмова відповідь на тестові завдання закритого типу, які повинні бути 

доступними в ЕНК «Соціально-політичні студії: Соціологія»» за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/ 

  

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту за 

розкладом. Тестові завдання закритого типу складаються із 40 питань. Кожне 

тестове питання має три варіанти відповіді, з яких студенту необхідно обрати 

одну правильну відповідь.Під час складання іспиту студент має вийти на 

відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною камерою та 

мікрофоном. 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 



недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 21-25  

Балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 10-15 

Балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Форма підсумкового контролю: 

Письмовий іспит у тестовому форматі. Одна правильна відповідь оцінюється 

в 1 бал.   

Приклад тестового завдання, яке оцінюється в 1 бал:  

Засновником символічного інтеракціонізму вважається: 

а) американський філософ, соціолог та соціальний філософ Дж. Мід; 

б) польсько-австрійський соціолог Г.Гумплович; 

в) австрійський філософ та соціолог А.Шюц.  

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 



Перелік іспитових питань: 

1. Соціологія як наука (поняття, предмет, завдання, об’єкт соціологічного 

дослідження).  

2. Поняття «суспільство» та «соціум» в соціології.  

3. Соціальний процес: поняття, джерело розвитку, види соціальних 

процесів). 

4. Етапи становлення соціології.  

5. Основні поняття соціології (соціальний детермінізм, громадська думка, 

соціальні інтереси, соціальний простір та час).  

6. Основні напрями та школи в соціології (біологічний напрям, 

біхевіоризм та необіхевіоризм, розуміюча соціологія, феноменологічна 

соціологія, позитивізм та неопозитивізм, символічний інтеракціонізм, 

Франкфуртська школа, Французька соціологічна школа). 

7. «Формальна соціологія» Г Зіммеля. 

8. Суть психологізму (Г.Тард, Г.Лебон та ін.) та соціологізму 

(Е.Дюркгейм, Л.Гумплович та ін.).  

9. Емпіричні та теоретичні соціологічні дослідження. 

10. Типи соціологічних досліджень (пілотажне дослідження, польове 

дослідження, дослідження із зворотнім зв’язком, панельне 

дослідження, лонгитюдне дослідження).  

11. Методи збору соціологічної інформації (анкетування, інтерв’ю, 

спостереження та експеримент, тестування та інші).  

12. Соціальна структура суспільства та стратифікація. 

13. Соціальні ролі та статуси. 

14. Соціальні групи та соціальні спільноти. 

15. Поняття «середній клас». 

16. Феномен прекаріату.    

17. Соціологія релігії та моралі.  

18. Церква як соціальний інститут.  

19. Релігійна раціоналізація за М.Вебером.  

20. Поняття секуляризація.  

21. Соціальні характеристики релігійного сектантства.  

22. Етика як наука про мораль.  

23. Професійна етика (поняття, приклади кодексів професійної етики).  

24. Форми вираження моральної вимоги (моральна норма, моральний 

ідеал, моральні цінності).  

25. Морально-етичні категорії (добро, зло, справедливість). 

26. Соціологія культури як галузь соціології. 



27. Форми культури (народна, елітарна, масова). 

28. Цивілізаційне вчення С.Гантінгтона (критерій диференціації 

цивілізацій, типи сучасних цивілізацій). 

29. Теорія цивілізації А.Дж. Тойнбі (фази історичного існування 

(історична динаміка) цивілізації, сутність закону «виклик-відповідь). 

30. Вчення про цивілізацію О.Шпенглера (поняття цивілізації, характерні 

особливості цивілізації). 

31. Поняття та характеристики субкультури, контркультури та 

суперкультури.  

32. Соціологія міста (урбанізація, соціальна та культурна роль великих 

міст, роль столиці в умовах глобалізації).   

33. Соціологія політики як галузь соціології. 

34. Політика як елемент соціальної системи. 

35. Функції політики. 

36. Політичні інститути (держава, політичні партії, армія). 

37. Політичний конфлікт: поняття, динаміка. 

38. Поведінкові стратегії учасників політичного конфлікту («стратегія 

яструба», «стратегія страуса», «стратегія голуба», стратегія сови»). 

39. Типи легітимності влади (за М.Вебером).  

40. Циркуляція еліт за В.Парето.  

41. Особистість в системі соціальних зв’язків, процесів та явищ. 

Соціалізація особистості.  

42. Соціальні інститути: сутність, типологія та функції.  

43. Соціальний контроль як функція соціальних інститутів.  

44. Формальний та неформальний соціальний контроль. 

45. Соціальні санкції: поняття, різновиди.  

46. Соціальна мобільність (поняття, види, форми). 

47. Явище маргіналізації в суспільстві.  

48. Міграція: причини, соціальні наслідки. 

49. Соціологія конфлікту (поняття конфлікту, теорії конфліктів Л.Козера 

та Р.Дарендорфа).  

50. Причини соціальних конфліктів. 

51. Функції соціальних конфліктів.  

52. Основні проблеми соціальної політики.  

53. Поняття соціальної аномії та девіації. 

54. Поняття соціальної норми, її функції. 

55. Поняття «соціальний стереотип».  

 



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

Екзаменатор  к.політ.н., доцент В.Г. Пугач 
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