
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Об'єкт і предмет соціології.
2. Традиційне та сучасне суспільство.
3. Поняття соціологічного дослідження, його основні функції.
4. ДИСКУСІЇ про предмет соціології.
5. Поняття соціальної дії, її основні елементи.
6. Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості.
7. Еволюція предмету і структури соціології в історії соціологічної науки.
8. Соціальна дія та соціальна взаємодія як елементи соціальних відносин.
9. Програма соціологічного дослідження: поняття, призначення, функції.

10. Характеристика основних етапів становлення та розвитку соціологи як науки.
11. Сутність соціальної взаємодії, її основні форми.
12. Поняття "метод", "методика", "техніка", "процедура" у соціологічному дослідженні.
13. Теоретична га прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.
14. Соціальний процес: сутність, складові елементи.
15. Основні етапи соціологічного дослідження.
16. Предметна специфіка соціології в системі наук про суспільство.
17. Суспільні та соціальні відносини.
18. Програма соціологічного дослідження як стратегічний документ організації та

проведення соціологічного дослідження.
19. Історичні та теоретичні передумови виникнення соціології.
20. Поняття "соціальні "зміни", їх джерела та види.
21. Гніздовий та районований відбір.
22. Соціологія як система теоретичних та емпіричних знань.
23. Види соціальних процесів.
24. Функції програми соціологічного дослідження та основні вимоги до її розробки.
25. Структура та рівні системи соціологічного знання.
26. Культура як специфічна форма людської життєдіяльності. Матеріальна та духовна

культура.
27. Основні елементи програми соціологічного дослідження
28. Загальносоціологічна теорія, її місце і а роль у системі соціологічного знання.
29. Сутність культури, її внутрішня структура.
30. Особливості програми у різних видах соціологічних досліджень.
31. Функції загальносоціологічної теорії.
32. Сутність процесу соціалізації, його основні етапи.
33. Методологічна частина програми соціологічного дослідження, п особливості.
34. Основні принципи загальносоціологічної теорії.
35. Форми, види та рівні культури.
36. Обґрунтування проблеми у програмі соціологічного дослідження.
37. Соціологічний зміст поняття "суспільство".
38. Поняття девіантної поведінки, її види.
39. Визначення об'єкта і предмета у соціологічному дослідженні.
40. Специфіка соціологічних законів і закономірностей.
41. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.
42. Визначення мети і завдань у соціологічному дослідженні.
43. Соціологічні закони: сутність, характерні особливості.
44. Соціальна структура як елемент соціальної системи.
45. Основні елементи соціальної структури.
46. Процедура інтерпретації понять у соціологічному дослідженні.
47. Класифікація соціологічних законів.
48. Соціальні функції культури.
49. Теоретична та емпірична інтерпретація понять.



50. Система соціологічних категорій: поняття та специфіка.
51. Поняття соціальної групи, види соціальних груп.
52. Поняття гіпотези, її роль у соціологічному дослідженні.
53. Система соціологічних категорій, їх класифікація.
54. Сутність поняття "соціальна спільнота", види соціальних спільнот.
55. Класифікація гіпотез у соціологічному дослідженні.
56. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії, їх місце та роль у системі соціологічного

знання.
57. Соціальні групи та соціальні категорії.
58. Робочий план дослідження, його основні елементи.
59. Особливості спеціальних соціологічних теорій, їх класифікація.
60. Соціальний статус і соціальна роль.
61. Специфіка процедурного розділу програми соціологічного дослідження.
62. Галузеві соціологічні теорії, їх види.
63. Сутність концепції соціальної стратифікації, види стратифікації.
64. Поняття вибірки у соціологічному дослідженні.
65. Взаємодія елементів системи соціологічного знання.
66. Поняття "клас" у соціології.
67. Одноступенева та багатоступенева вибірки.
68. Рівні дослідження: мікро- та макросоціологія.
69. Поняття соціальної мобільності, її основні тиші.
70. Генеральна та вибіркова сукупності. Поняття репрезентативності.
71. Основні функції соціології.
72. Канали соціальної мобільності.
73. Одиниці відбору та одиниці аналізу у вибірковому спостереженні.
74. Соціальне як центральна категорія соціології: су шість і функції.
75. Поняття "соціальний інститут", типи соціальних інститутів.
76. Поняття ймовірнісного відбору, його основні види.
77. Суспільство як соціальна система.
78. Функції та дисфункції соціальних інститутів.
79. Поняття та основні принципи квотного відбору.
80. Мікро- та макрорівні соціальної реальності.
81. Поняття "соціальна організація" в соціології, типи організацій.
82. Стихійний відбір, його основні види.
83. Біологічне та соціальне в людині.
84. Поняття соціального контролю, його роль та функції у суспільстві.
85. Метод аналізу документів: основні види та особливості застосування в соціології.
86. Природа і суспільство як специфічні системи.
87. функції соціальних конфліктів \ суспільстві.
88. Метод спостереження в соціологи: сутність та особливості.
89. Зв'язок соціології з іншими науками про суспільство.
90. Поняття соціального конфлікту види конфліктів.


