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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана програма складена згідно до всіх кваліфікаційних вимог, на
основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної
програми спеціальності «Соціологія».
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться членами фахової комісії.
Вони перевіряють правильність відповідей виконання завдання.
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на тестові
завдання, які представляють теоретичну складову дисциплін, покладених в
основу розробки програми вступного фахового випробування.
Абітурієнт повинен:
знати:

найважливіші етапи розвитку гуманітарного і соціальноекономічного знання, основні наукові школи, напрями, концепції,
джерела гуманітарного знання;

історію та етапи розвитку соціології, основні функції соціології
та сфери застосування соціологічних знань, основні види соціальних
утворень, основи їх формування і характер функціонування;

умови формування особистості, вплив соціальних вимог на
формування особистості;

наукові,
філософські,
релігійні
картини
світобудови,
різноманітність форм людського знання.

базис структури соціологічного знання, теоретичні концепції
галузевих напрямків.
 сутність соціологічного дослідження;
 основні методи збору соціологічної інформації;
 етичні принципи в соціологічному дослідженні;
 тенденції сучасного розвитку соціологічної думки;
уміти:
 орієнтуватись в структурі, основних поняттях соціологічної теорії;
 чітко окреслювати етапи становлення соціологічної думки;
 виділити основні поняття та ідеї щодо певного етапу становлення
соціологічної думки;
 мати навички аналізу різноманітних соціальних ситуацій;
 відрізняти емпіричне та теоретичне в соціологічному дослідженні з
точки зору об’єкта і процедури; фундаментальність та прикладне в
соціологічному дослідженні;
 дати оцінку і аналіз одержаної соціологічної інформації;

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Загальна соціологічна теорія
Специфіка предмету, об'єкт пізнання соціологічної науки, функції
соціології. Особливості соціологічного аналізу суспільних процесів і явищ.
Рівні соціологічного знання. Соціологія в системі суспільних наук. Роль
соціології в гармонізації соціальних відносин. Суспільство як цілісна
система. Системний підхід до аналізу суспільства. Суспільство з позицій
функціоналізму і індивідуалізму. Поняття соціальної структури і соціальної
стратифікації. Критерії класового поділу і соціальної стратифікації.
Типологія суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку
суспільства. Теорія культурно-історичних типів. Глобалізація соціальних,
економічних і культурних процесів в сучасному світі. Соціальна мобільність
і її види. Поняття «соціальний інститут». Види і функції соціальних
інститутів. Соціальні інститути і соціологічна наука.
Історія соціологічних теорій та вчень

Історичні передумови виникнення соціології. Основні етапи розвитку
становлення соціології як науки. Позитивна соціологія О. Конта. Еволюційна
соціологія та лібералізм Спенсера. Марксизм і соціологія. Розвиток
європейської соціології в першій половині XX ст. Соціологія Е. Дюркгейма.
Формальна соціологія Г. Зиммеля. Соціологічні погляди М.Вебера. Веберовський
лібералізм і свобода особистості. Теорія ідеальних типів М.Вебера. Розвиток
соціології 1920-1945 р. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Соціологія
символічних форм П. Бурдьє. Теорія структурації Е. Гідденса. Сучасні
соціологічні теорії.

Методологія та методи соціологічних досліджень
Основні етапи дослідження. Програма і план дослідження. Проблемна
ситуація. Гіпотези дослідження. Генеральна і вибіркова сукупність.
Репрезентативність. Основні види збору соціальної інформації. Аналіз
документів. Основні види опитувань. Інтерв'ю як специфічний вид
опитувань. Метод спостереження в соціології. Соціальний експеримент.
Метод фокус-груп. Статистичні методи обробки соціологічної інформації.
Кількісний і якісний аналіз інформації. Роль та місце емпіричного
дослідження в соціологічному аналізі. Можливості емпіричного дослідження.
Обмеження емпіричного дослідження. Функції та структура ескізу проекту.
Уточнення інформаційних потреб. Програма дослідження. Виявлення
генеральної сукупності та вибірки дослідження. Інструментарій. Збір
інформації. Обробка та аналіз даних. Помилки формулювання запитань
анкети. Помилки формулювання варіантів відповідей. Додаткові запитання.
Оформлення анкети. Процес підготовки анкети. Вибір комп’ютерної
програми обробки та аналізу даних. Планування методів статистичного
аналізу. Моніторинг отримання заповнених анкет. Редагування заповнених
анкет. Оцінка заповненості анкет. Редагування анкет з запитаннямифільтрами. Ввод даних. Статистична обробка даних. Позначення шкал.
Номінальна шкала. Порядкова шкала. Метрична (інтервальна) шкала.
Перетворення шкал.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною
шкалою.
Екзаменаційний тест містить 30 тестових завдань з вибором варіанта
вірної відповіді (закриті тести), максимальна кількість отриманих балів – 12.
Відсутність відповіді балом не оцінюється. Час для підготовки до відповіді –
60 хвилин (1 година). Підсумкова оцінка за випробування підраховується за
12-бальною шкалою.
Критерії оцінювання представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Критерії оцінювання відповідей абітурієнта на вступному випробуванні
з соціології

Кількість правильних відповідей
30
29
28
27
26
25
24
23

Бали
12
11
11
10
10
9
9
8

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
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