
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Циклова комісія суспільних дисциплін та правознавства  

Програма екзамену  

з дисципліни «Соціологія» 

 

Курс: ІІ курс 

Спеціальність (спеціалізація): 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка) 
Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 80 хвилин  
Перелік допоміжних матеріалів: немає 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання: 
 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Соціологія як наука. Зміст, предмет і завдання соціології. Взаємозв'язок соціології з 

іншими науками, функції соціології. 

2. Структура соціології. Мікро та макросоціологія. Головні соціологічні парадигми. 
3. Виникнення соціології як самостійної науки. Огюст Конт. Герберт Спенсер. 

4. Основні етапи розвитку соціології. 
5. Суспільство як соціальна система. Відмінність понять «суспільство», «країна», 

«держава». Проблема типізації суспільств. 

6. Критерії стратифікації: прибуток, обсяг влади, рівень освіти, професійний престиж. 
Сукупний соціально-економічний статус. 

7. Суспільство відкритого та закритого типів. 
8. Історичні типи стратифікації: рабство, касти, стани, класи. Стратифікація змішаного 

типу. 

9. Поняття «соціальні зміни» та «соціальний розвиток». Закони розвитку суспільства. 
Прогрес та регрес. Соціально-політичні процеси у суспільстві. 

10. Соціальні групи та соціальні спільноти. Квазігрупи. Основні риси соціальної 

організації, формальні та неформальні організації. Бюрократична система.  
11. Соціальний контроль. Складові соціального контролю: норми, санкції та приписи. 

Функції контролю. 
12. Основні види санкцій. Самоконтроль та зовнішній контроль. Девіантна та 

делинквентна поведінка. 

13. Поняття соціологічного дослідження. Основні етапи соціологічного дослідження: 
теоретичний (складання програми), практичний (збір соціологічної інформації), 

аналітичний (аналіз та інтерпретація даних). 

Завдання Кількість Кількість Максимальна 
 завдань балів за 1 кількість 
  виконане балів 

  питання  

Виконати тестові завдання 12 1 (2) 14 

Проаналізувати соціальне явище, чи 2 8 16 

процес    

Дати розгорнуту відповідь 1 10 10 



14. Види та типи соціологічних досліджень, їх особливості. 

15. Програма соціологічного дослідження. Компоненти програми. Методи 
соціологічних досліджень. 

16. Проведення соціологічного дослідження. Форми і засоби збору соціологічної 
інформації. 

17. Методи збору соціологічної інформації (анкетування, інтерв'ю, спостереження, 

метод експертних оцінок, експеримент) . 
18. Значення методу вибірки у соціологічній практиці. Опис інформації та обчислення 

узагальнюючих параметрів. 

19. Аналіз результатів емпіричного дослідження. Соціологічний аналіз. Складання звіту. 
Основні вимоги до звіту. 

20. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», їх 
співвідношення. 

21. Соціальний статус, соціальна роль. Рольовий та статусний набір. 

22. Основні проблеми соціології особистості. Типологія особистості . 
23. Поняття «соціалізація». Механізм, фактори та етапи соціалізації. Види та агенти 

соціалізації. Ресоціалізація. 

24. Вікові особливості соціалізації. Феральні люди. 
25. Поняття соціального інституту. Інституціоналізація. Основні умови існування та 

становлення соціального інституту. 
26. Функції соціальних інститутів. Класифікація соціальних інститутів. 

27. Дисфункція соціального інституту: умови виникнення, прояви, можливі шляхи 

подолання. 
28. Соціальний інститут сім'ї. Етапи становлення та існування сім'ї. Типи сім'ї. 

29. Шлюб, форми шлюбу. Основні функції сім'ї. Соціальні ролі в сім'ї. Особливості сім'ї 
в сучасному суспільстві. 

30. Предмет соціології науки. Основні принципи науки. Поняття та функції науки. 

31. Предмет соціології культури. Матеріальна та духовна культура, їх співвідношення. 
Функції культури. Основні типи культури. 

32. Предмет соціології освіти. Система освіти як соціальний інститут. Сфера освіти та її 

соціологічне вивчення. 
33. Предмет етносоціології. Етнос. Етногенез. Етнічні процеси. 

 
 

  

 


