
Тестові завдання до курсу 

Тест № 1 

1. Культура притаманна: 

а) усім живим організмам; 

б) людині та всім високоорганізованим організмам; 

в) тільки людині. 

2. Соціальний клас - це спільнота людей, що склалася історично і 

характеризується спільністю території, де вона сформувалася, 

спільністю мови, культури, побуту і особливостями психічного складу. 

а) Так. 

б) Ні. 

3. Політика виступає в суспільстві: 

а) соціальним інститутом; 

б) соціальним законом; 

в) соціальною спільнотою. 

4. Соціологія економіки розглядає людину як: 

а) елемент трудових ресурсів; 

б) умову виробництва; 

в) суб'єкт соціально-економічних відносин. 

5. Няжпьтри Ішіи легітимного полтічного паювання (за М. Вебером). 

6. Найважливішим каналом соціальної мобільності в сучасно 

му суспільстві є: 

а) інститут церкви; 

б) шлюбно-сімейний інститут; 

в) інститут політики. 

7. У сучасну епоху етнічність, етнічна своєрідність втратили 

своє значення. 

а) Так. 

б) Ні. 



8. Визначальною умовою появи соціальних інститутів є: 

а) соціальна мобільність; 

б) соціальна потреба; 

в) соціальна стратифікація. 

 

9. Правила, що відображають вимоги суспільства, соціальної 

групи до поведінки особистості, групи у їхніх взаємовідносинах 

одна з одною, соціальними інститутами, суспільством в цілому 

називаються... (напишіть) 

10.Що не належить до елементів культури? 

а) Мова як знакова система. 

б) Цінності. 

в) Складні зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції). 

г) Кліматичні умови. 

Тест № 2 

1. Наукова теорія - це... (дайте визначення). 

2. Термін «соціологія» з'явився: 

а) на початку XX ст. 

б) в кінці ХУЛІ ст. 

в) в першій половині XIX ст. 

г) в античності. 

3. Першим до наукового обігу термін «соціологія» ввів: 

а) Георг Зіммель; 

б) Огюст Конт; 

в) Герберт Спенсер. 

4. Г. Спенсер підкреслює схожість суспільства з: 

а) механізмом; 

б) організмом; 

в) космосом. 



5. Теорія суспільно-економічних формацій належить: 

а) Г. Спенсеру; 

б) П. Сорокіну; 

в) К. Марксу. 

6. Соціологічний реалізм стверджує, що реальними є лише 

індивіди, які складають суспільство, а суспільства як реальності 

не існує. 

а) так. 

б) ні. 

 

7. Головні ознаки соціальних фактів за Дюркгеймом: 

а) належність їх до суспільного життя і незалежність від природ 

ного середовища; 

б) незалежне від індивіда існування і здатність чинити на індивіда 

тиск (примусова сила); 

в) культурна і політична природа. 

8. Центральним поняттям «розуміючої соціології» М. Вебера є: 

а) соціальна дія; 

б) соціальний факт; 

в) спосіб виробництва. 

9. У XX столітті найбільш впливовою стала лінійна теорія со- 

ціокультурних змін. 

а) так. 

б) ні. 

10. Зазначте, що є предметом соціології на думку П. Сорокіна. 

 


