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Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

 

Розрахунок рейтингових балів за іспит: 

Завдання Кількість 

завдань 

Кількість балів за 

1 виконане 

питання 

Максимальна 

кількість 

балів  

Тестові завдання  12 1 12 

Робота з плакатами, 

соціологічні задачі 

2 4 8 

Дати розгорнуту 

відповідь на питання 

1 20 20 

 



Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Соціологія як наука. Зміст, предмет і завдання соціології. Етапи 

виникнення соціології як самостійної науки, основні напрямки і течії в 

соціології ХІХ ст. 

2. Соціологічна думка Росії до поч. ХХ ст. Вітчизняна соціологія  ХХ ст.  

3. Соціальна стратифікація 

4. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу. 

5. Суспільство як соціальна система.   

6. Соціальна взаємодія та соціальні відносини.  

7. Соціальні зміни та соціальний розвиток.  

8. Соціологічний вимір особистості. 

9. Соціальна якість особистості.   

10. Соціалізація людини.   

11. Соціальна діяльність і соціальна поведінка особистості. 

12. Категорії соціальної динаміки, "прогрес" та "регрес", "еволюція" та 

"революція". 

13. Поняття й ознаки соціального інституту. Механізми здійснення 

інституціоналізації. Види та функції соціальних інститутів . 

14. Поняття, ознаки та принципи соціальної організації.  

15. Типологія організацій.  

16. Управління організаціями.  

17. Тенденції розвитку соціальної організації.  

18. Соціальна група як елемент соціальної структури.   

19. Національно-етнічна структура суспільства.  

20. Соціально-поселенська структура суспільства.   

21. Соціально-професійна структура суспільства.   

22. Соціально-демографічна структура суспільства.  

23. Сім'я як об'єкт соціологічного аналізу. Соціальні функції сім'ї.  

24. Типи та фази розвитку сім'ї. Тенденції шлюбно-сімейних відносин в 

Україні. 

25. Соціологія соціальних відхилень (девіантної поведінки). 

26. Сутність і загальні ознаки соціальних відхилень.   

27. Типологія соціальних відхилень та форми девіантної поведінки.   

28. Основні підходи до пояснення причин девіантної поведінки.   

29. Шляхи подолання і корекції соціальних відхилень.   

30. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людей і 

підтримання суспільного порядку.  

31. Конфлікт як соціальне явище.  Класифікація і структура конфліктів.   

32. Причини виникнення соціальних конфліктів. Динаміка конфлікту.  

33. Шляхи і засоби подолання конфлікту.  

34. Поняття, функції і принципи соціального управління.  

35. Управлінське рішення: стадії розробки та основні вимоги.   



36. Соціальне управління і соціальне прогнозування, проектування та 

планування.  

37. Зміст соціальної політики, її місце в соціальному управлінні.  

38. Соціальні індикатори та їх використання у процесі формування соціальної 

політики і соціальної держави.   

39. Специфіка соціальних технологій: поняття, призначення та принципи.  

40. Структура і типи соціальних технологій.  Психолого-правові аспекти 

соціальних технологій.  

41. Проблеми формування бази даних для соціальних технологій.  

42. Розробка й використання соціальних технологій при розв'язанні 

практичних проблем суспільства. Громадська думка як об'єкт 

соціологічного аналізу. 

43. Поняття громадської думки та її природа . 

44. Об'єкт і суб'єкт громадської думки, її структура та функції.  

45. Становлення громадської думки. Критерії та показники її зрілості.   

46. Джерела вивчення громадської думки.  

47. Соціологічний підхід до аналізу права.  Соціальна обумовленість розвитку 

права. Соціальний механізм дії права.   

48. Критерії та показники соціальної ефективності правових норм.  

49. Правова соціалізація особистості.  

50. Типи соціальної поведінки "девіантна" та "делинквентна" поведінка. 

 

» 

Екзаменатор                                     Олександр МОСКАЛЕНКО 

Голова циклової комісії                     Юлія РЯБОКОНЬ 

 


