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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 
Формою вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти за спеціальністю 054 Соціологія є фаховий екзамен у письмовій формі із 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, 
Google Meet тощо та навчального порталу Moodle МДУ протягом 2 годин. 

Загальні вимоги до вступників: 
- наявність ступеня бакалавра або диплома спеціаліста; 
- відповідний рівень професійної підготовки, який перевіряється при перехресному 

вступі перевіряється на вступній співбесіді за спеціальністю; 
- певний рівень результатів студентської наукової підготовки, яка підтверджується 

нагородами та участю в конференціях, друкованими роботами, оцінкою 
стажування за кордоном тощо; 

- певний рівень іноземних мов. 
На підставі представлених документів формується рейтинг вступників на ОС 

«Магістр», на підставі якого вступники проходять конкурсний відбір. 
Питання складені у відповідності з програмами наступних дисциплін: 
«Історія соціології»; 
«Сучасні соціологічні теорії»; 
«Загальна соціологічна теорія»; 
«Соціологія управління»; 
«Соціальна структура суспільства»; 
«Соціологія міжнародних відносин»;  
«Методологія соціологічних досліджень». 

 
 
 

Вступний екзамен на другий (магістерський) рівень передбачає: 
І блок 0 – 100 25 тестових завдань з одною або декількома відповідями, 

кожне з яких оцінюється в 4 бали (дати, прізвища, назви) 
ІІ блок 0 – 40 5 завдань, що передбачають розкриття певного терміну, 

кожне з них оцінюється в 8 балів.  
ІІІ блок 0 – 60 2 розширених питання з тематики загальної соціологічної 

теорії, соціології управління, соціальної структури 
суспільства, соціології міжнародних відносин, яке 
оцінюється у 30 балів.  
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ТИПОВІ ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 
 

 
І РІВЕНЬ 

Дайте правильну відповідь на тестові питання 
 
1)Дайте визначення поняттю «теоретична соціологія» 
1.Сукупність досліджень, які створюють концептуальні моделі досліджуваних об'єктів на 
основі узагальнення зібраних емпіричних даних, які пояснюють соціальні явища 
2.Сукупність досліджень з метою збору і аналізу фактичних даних про об'єкт, які існують в 
об'єктивній реальності 

 
2)Який період відносять до класичної соціології 
1.Кінець ХІХ – початок ХХ століття 
2.Друга половина ХХ століття 
3.ХХІ століття 

 
3)Що таке соціологічна парадигма 
Система найбільш загальних, вихідних і важливих основ визнаної соціологічної теорії, що 
визначає її концептуально-методологічний підхід до постановки і розв'язання соціальних 
завдань 
Велика і визнана науковою спільнотою група соціологів, що досліджує суспільство на основі 
вироблених нею дослідницьких традицій і у відповідних інституційних рамках 
Існування можливості аналізу дійсності з різних кутків зору, з застосуванням різних 
концептуальних та методологічних підходів, відсутність єдиної соціологічної теорії 
 
4)В якій праці Т. Парсонс заклав основи  теорії структурного функціоналізму 
1.«Структура соціальної дії» 1937 р. 
2.«Функції соціального конфлікту» 1956 р. 
3.«Соціологія конфлікту» 1975 р. 
 
5)Кого з дослідників вважають засновником символічного інтеракціонізму 
1.Дж. Міда 
2.Р. Коллінза 
3.Г. Блумера 
 
6)Що Дж. Мід вважав структурною одиницею своєї теорії символічного інтеракціонізму 
1.Дію 
2.Думку 
3.Слово 
 
7)Що таке «стигма» у концепції І. Гофмана 
1.Певний знак, щось незвичне для людини, що дає можливість індивідам без стигми судити 
про моральний статус носія стигми, характеризує взаємодію між нормальними людьми (що 
не являються носіями стигми) та затаврованими (носії стигми) 
2.Певні схеми інтерпретації, які дозволяють індивідам розміщувати, сприймати, впізнавати і 
позначати події в їхньому життєвому просторі та в світі в цілому 
3.Ступінь відділення людини від ролей, які вона грає 
 
8)Що таке «життєвий світ» за А. Шюцом 
1.Світ людського досвіду, в якому можна виділити смислові структури 
2.Об’єктивний світ 
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3.Суб’єктивний світ 
 
9)Які з наведених нижче ознак є характерними для сучасного суспільства на думку Ж. 
Бордийяра 
1.Панування ЗМІ, комп’ютерних систем, індустрії розваг та знань; вибух знаків; поширення 
впливу в суспільстві за допомогою знаків і вироблення їх систем 
2.Панування виробництва; поширення впливу в суспільстві за допомогою експлуатації та 
отримання прибутку 
 
10)Яку модель розвитку суспільства запропонував З. Бжезинський 
1.Глобальне місто 
2.Глобальне село 
3.Світовий уряд 
 

 
ІІ РІВЕНЬ 

Дайте визначення наступним термінам 
Соціологія 
Соціальна спільнота 
Соціальний організація 
Соціальні відносини 
Соціальне протиріччя 
Гендер 
Міграція 
Глобалізація 
Нонконформізм 
Інтеграція  
Респондент 
Соціалізація 
Конфлікт 
Асиміляція 
Структурний функціоналізм 
Етнометодологія 

 
ІІІ РІВЕНЬ 

Дайте розгорнуту відповідь на питання 
1. Соціальна складова особистості. Соціальні статуси та соціальні ролі (поняття та види).  
2. Соціалізація особистості: сутність, етапи, механізми, суб’єкти та агенти. Поняття 

ресоціалізації. 
3. Підходи до розуміння понять «гендерна ідентичність», «гендерний стереотип». 

Основні прояви гендерної рівності та дискримінації.  
4. Професійна діяльність як складова соціального життя: поняття, етапи 

професіоналізації, мотивація та стимулювання професійної діяльності, професійне 
вигорання та професійні кризи.  

5. Поняття конфлікту, основні види та стилі поведінки в конфліктних ситуаціях. Рольові 
конфлікти 

6. Запобігання та розв’язання конфліктів у різних сферах життя. 
7. Управління як вид соціальної діяльності. Лідерство, керівництво та корпоративна 

культура. 
8. Сім’я як соціальний інститут: характеристика, функції, види, актуальні проблеми.  
9. Соціальна група: поняття, основні ознаки. Класифікація соціальних груп (малі, 

середні, великі) 
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10. Натовп як велика стихійна группа: основні характеристики та типологія. 
11. Етнічні групи: поняття, форми існування етносів, етнічні процеси, етнічна 

ідентичність та свідомість. 
12. Мала соціальна група: поняття, класифікація, структура та процеси в малій групі. 

Комформізм та згуртованість. 
13. Соціальний інститут: поняття, характерні ознаки, основні види та функції 
14. Соціальна стратифікація та соціальна нерівність: поняття, критерії, види. 
15. Соціальна мобільність: поняття, типи, механізми, чинники. 
16. Міграція як вид просторової соціальної мобільності: сутність, соціальні та 

психологічні характеристики. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 
Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 

200 балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 200. Прохідний бал 
– 100. 

 

 
«незадовільно» 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. Вступник 

відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт 
вивчення. Вступник відтворює лише частину 
навчального матеріалу; виконує елементарні 
завдання. 

«задовільно» 100 – 139 Вступник здатний до відтворення основного 
навчального матеріалу, може повторити за 
зразком певну операцію, дію. Вступник відтворює 
основний навчальний матеріал, здатний з 
помилками й неточностями дати визначення 
понять, сформулювати правила, визначення, 
поняття.. Вступник виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального матеріалу. 
Відповідь його(її) правильна, але недостатньо 
осмислена. Вміє застосовувати знання при 
виконанні завдань за зразком. 

«добре» 140 – 179 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, частково контролює 
власні навчальні дії . Знання вступника є 
достатніми, він (вона) застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 
залежність між явищами, фактами, робити 
висновки, загалом контролює власну діяльність. 
Відповідь його (її) логічна, хоч і містить певні 
неточності. Вступник добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в стандартних 
ситуаціях, вміє аналізувати й систематизувати 
інформацію, використовує загальновідомі докази 
із самостійною і правильною аргументацією. 

«відмінно» 180 – 200 Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) 
використовувати їх у практичній діяльності, 

За національною  Проміжок за накопичувальною бальною шкалою  

відмінно  180 - 200  
добре  140 - 179  
задовільно  100 - 139  
незадовільно  0 - 99  
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робити висновки, узагальнення. Вступник має 
гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 
аргументовано використовує їх у різних 
ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. 
Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в 
межах вимог навчальних програм, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, 
оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 
самостійно користуватися джерелами інформації, 
приймати рішення. 
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