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Пояснювальна записка

Соціологія – це галузь наукового знання, яка покликана
аналізувати соціальні

глибоко

процеси та явища, що відбуваються у суспільстві.

Враховуючи складність організації соціального, виникла потреба, й так
історично склалося від середини 19 ст., у долученні системи наукових знань,
що розкриває процеси ускладнення соціального від особистості до суспільства
на шляху соціальних змін. Обраний континуум аналізу – це передусім погляд
на пошуки тих механізмів, що розкривають особливості «творення»
соціальних відносин і соціальної структури за посередництвом взаємодій
(інтеракцій), задіяних не лише в якості ретрансляторів соціального, але й як
таких, що репрезентують людину (соціальну групу) у її повсякденності.
Зосередженість на розкритті процесуальних сторін людського життя є чи не
одним

із

завдань

соціології

сучасності,

яка,

як

важлива

складова

соціогуманітарного знання, прагне не лише до рівня узагальнення, але й до
розв‘язку конкретних прикладних завдань та викликів, що стоять перед
сучасним суспільством. У програмі для вступних випробувань зроблено
акцент на співвіднесеностірівнівсоціологічногоаналізу з метою донести
важливість кожного з них для всебічногоаналізу проблем суспільства.
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проблему
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творенняновихверств та класів. Важливою складовою соціологічного знання є

також знайомство з основними методами соціологічного дослідження, що
розкриває прикладний аспект підготовки фахівця, його здатність та вміння
всебічно аналізувати дослідницьку соціальну проблему з урахуванням
специфіки як кількісного, так і якісного підходів.
Вступники до аспірантури повинні демонструвати фундаментальний
теоретичний і прикладний рівні сформованості соціологічного знання
(світогляду),

що
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вміння

оперувати
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використовувати на практиці щодо аналізу актуальних соціальних викликів,
що мають місце в сучасному суспільстві.
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів за іспит – 100 балів.
Максимальна кількість балів за наукову роботу (представлений
реферат) – 30 балів.
Максимальна кількість балів за блок основних запитань – 30 балів.
Максимальна кількість балів за блок додаткових запитань (запитання,
що стосуються наукових інтересів вступника в аспірантуру) – 20 балів.
Максимальна кількість балів за прикладні компетенції – 20 балів.

Питання для вступнихвипробувань

1. Структура соціологічногознання. Місцеспеціальних і галузевихтеорій в
структурісоціологічногознання.
2. Позитивізм та натуралізм у соціології ХІХ - поч. ХХ ст.:
теоретичнівитоки, основніриси, представники і поняття.
3. Психологізм у соціології ХІХ - поч. ХХ ст.: основніпредставники та
ідеї.
4. Критичнийаналізсоціологічноїконцепції марксизму.

5. Основнінаціональнішколи,
парадигми
та
метапарадигми
в
структуруванніісторіїсоціології.
6. Класичнанімецькасоціологія: основніриси, представники та поняття.
7. Класичнафранцузькасоціологія: основніриси, представники та поняття.
8. Класичнабританська
та
італійськасоціологія:
основніриси,
представники та поняття.
9. Загальна характеристика розвиткуєвропейськоїпіслявоєнноїсоціології.
10. Загальна характеристика розвиткуамериканськоїсоціології к ХІХ – поч.
ХХ ст.
11. Розвитокукраїнськоїсоціології у ХХ ст.: загальні характеристики та
специфічніособливості.
12. Розвитокукраїнськоїсоціології у ХХ ст. в еміграції.
13. Українськасоціологіядобинезалежності (к. 90-х рр. ХХ ст. до
сьогодення).
14. Характернірисирозвиткусоціології в добуглобалізації.
15. Глобалізація: соціологічнийаналіз.
16. Рівнісоціологічногоаналізусоціальнихпроцесів
і
явищ.
Ускладненняструктурисоціологічногознання в добуглобалізації.
17. Структурна парадигма та їїсучаснімодифікації.
18. Соціологічнаконфліктологія: головні напрямки теоретизування й
досліджень.
19. Інтерпретативна парадигма та їїголовнітеорії і концепції.
20. Символічнийінтеракціонізм і сучасність.
21. Феноменологічнасоціологія про сутністьсоціальноївзаємодії.
22. Інституціональнийпідхід: сутнісніриси та особливостізастосування у
дослідженняхсучаснихпроцесів і явищ.
23. Соціокультурнийпідхід в соціологічнихдослідженняхсучасності.
24. Соціологічніінтерпретаціїкультури та їїролі у функціонуванні та
розвиткусуспільства.
25. Національнісоціологічнішколи у дослідженняхкультури та їїмісця у
розвиткусуспільства.
26. Зміникультури: макротеоретичніпояснення. Зростанняролі культурного
фактора в розвиткусучасногосуспільства.
27. Основніметодологічніпідходи до вивченняполітичноїповедінки.
28. Основнісоціологічніконцепціїсутності
та
походженнявлади
в
суспільстві. Провідніформистратифікаціїсучаснихсуспільств за критеріємвлади.
29. Внесокконцепції
демократичного
елітизму
у
поясненнятенденційрозвиткувладнихвідносин у сучаснихдемократіях.
30. Посткомуністичнітрансформації:
основні
напрямки
змін
та
дискусіїстосовноїхпояснення.
31. Соціологічнідослідженняполітичнихпроцесів у сучаснійУкраїні.
32. Соціологіяуправління: головнікатегорії та поняття. Суть змін в
розуміннісучаснихпроцесівуправління. Соціальнаінженерія: можливості і межі.
33. Специфікасоціологічноговивченняекономічноїсфери.
Маркетинговідослідження в економічнійсоціології.

34. Основнісоціологічніпідходи
до
поясненняекономіки
як
соціальногоінституту та економічнихвзаємодій.
35. Основнікласичнітеоріїстратифікації.
36. Сучасніметодологічніпідходи до вивченнясоціальноїстратифікації.
37. Поняття «клас» в соціології та йогосучасніінтерпретації.
38. Класичні та сучасніпідходи до вивченнясереднього классу.
39. Соціальнастратифікація і соціальна структура.
40. Соціальна структура сучасногоукраїнськогосуспільства.
41. Ключовіпоняття і категоріїсоціологіїособистості.
42. Соціологічнітеоріїсоціалізаціїособистості.
43. Тенденціїрозвиткусучасноїсім’ї
та
їхнєвідображення
в
соціологічнихконцепціяхукраїнських і зарубіжнихвчених.
44. Особливості макро- та мікросоціологічногоаналізусім’ї.
45. Основні теоретико-методологічніпідходи до вивченнямолоді як
соціально-демографічноїспільноти.
46. Місцесоціологіїмолоді
в
системісоціологічногознання
та
у
державніймолодіжнійполітиці.
47. Етносоціологія: історіявиникнення, основнітеорії.
48. Поняттяетносу і нації та їхнісучаснітлумачення.
49. Проблема нації у працяхукраїнських та зарубіжнихсоціологів та
основніконцептуальнісхемисоціологіїнації.
50. Кількісніметоди
в
соціологічнихдослідженнях:
різновиди
та
специфіказастосування в аналізісучаснихсоціальнихявищ і процесів.
51. Якісніметодизбирання та аналізуотриманоїсоціологічноїінформації.
52. Вториннийаналіз баз даних та особливостійоговикористання на
прикладіопрацюваннядоступних
баз
міжнародних
і
вітчизнянихемпіричнихдосліджень.
53. Соціометрія як метод дослідження. Мала група як об’єкт
соціометричного аналізу. Використання тестових методик в соціологічних
дослідженнях.
54. Основнітипи шкал в соціологічнихдослідженнях. Метричнішкали,
їхніможливості,
різновиди
й
особливостівикористання
в
соціологічнихдослідженнях. Операції з числами для метричних шкал.
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