
Завдання для атестації з дисципліни «Соціологія» 

Завдання 1. 

 

 
1. Яке місце займає соціологія в системі сучасних наук ? 

2. Чим відрізняється соціологія від інших наук про суспільство? 

3. Як визначається об'єкт і предмет соціології? В чому полягає їх відмінність? 

4. Що ви розумієте під терміном «соціальне»? 

5. Що таке «соціальний закон»? 

6. Якими основними категоріями оперує соціологія? 

7.. Якою є структура соціологічного знання? 

8. Чим відрізняється теоретична соціологія від емпіричної соціології? 

9. Чим відрізняється макросоціологія від мікросоціології? 

10. У чому суть основних функцій соціології? 

11. Що дає знання соціології сучасній людині? 

12. Чому зростає значення соціології в наш час? 

 

Завдання № 2 

 
1.Що сприяло виникненню і розвитку соціології як окремої науки? 

2.Яка роль О.Конта у становленні соціології? 

3.За що К. Маркса називають класиком соціології? 

4.Який внесок у соціологію зробив Е. Дюркгейм? 

5.Хто започаткував і розвивав соціологічну думку в Україні у XIX ст.? 

6.У чому полягають особливості розвитку вітчизняної соціології XX ст.? 

7.Які основні етапи свого розвитку пройшла соціологічна думка України? 

8.На що націлює Указ Президента України від 25 квітня 2001 р. "Про 

розвиток соціологічних наук в Україні? 

 

Завдання № 3 

 

1.Що таке соціологічне дослідження? 

2.Яке значення мають соціологічні дослідження в житті сучасного 

суспільства? 

3.Яке місце посідає програма і робочий план соціолгічного дослідження у 

його підготовці, організації та проведенні? 

4.У чому полягає специфіка опитування як методу збирання первинної 

соціологічної інформації? 

5.За яких умов застосовують у соціології експертне опитування? 

6.Поясніть, що таке соціометричне опитування? 

7.Для чого і як здійснюється опис інформації обчислення та оформлення 

узагальнюючої інформації. 

 

 

 



Завдання № 4 
 

1.З яких класів, верств, груп складається суспільство? 

2.Що означає категорія "соціальна структура суспільства"? 

3.За якими параметрами соціологи виділяють соціальні спільноти? 

4.Якими є критерії диференціації населення? 

5.Якою є соціальна структура сучасного українського суспільства? 

6.Чим різняться між собою поняття "класова структура", "соціальна 

структура", "соціально-класова структура"? 

7.Які Ви знаєте критерії соціальної стратифікації? 

8.Що таке "соціальна стратифікація"? 

9.Чим відрізняється горизонтальна соціальна мобільність від вертикальної  

соціальної мобільності? 

10.Які причини соціальної нерівності? Чи може нерівність бути 

справедливою? 

 

Завдання № 5 

 

1.У чому виявляються особливості соціологічного вивчення людини?                                         

2.Як взаємодіють біопсихологічні та соціальні детермінанти процесу 

формування особистості ?                                                                                            

3.Як співвідноситься індивідуальне і соціальне у людині?                                                            

4.Як відбувається соціалізація особистості?                                                                                        

5.Що таке соціальна адаптація та інтеріоризація як складові процесу 

соціалізації?                                                                                                                                                    

6.Як взаємозв'язані соціальний статус і соціальні ролі особистості?                                                                                  

7.Якими є причини рольового конфлікту особистості?                                                    

8.Якими є основні елементи соціальної структури особистості?                                                                                                                               

13.Що таке спрямованість особистості?                                                                               

14.Що таке культура особистості?                                                                                          

15.Що обмежує свободу людини?                                                                                                                                   

16.Як називається поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві 

ціннісно-нормативних стандартів?                                                                                                               

17.Якими є різновиди девіантної поведінки?                                                                                                         

18.У чому особливості взаємодії людини з глобалізованим суспільством? 

Кожному студенту обрати по 3 питання з кожного завдання 
(питання різні  для кожного за узгодою з викладачем). 
І дати  повні відповіді ( письмово) 


