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ВСТУП

Метою програми вступного іспиту на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю - 054 соціологія є викладення основних вимог щодо його проведення в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, надання вступникам вичерпної інформації стосовно обсягу навчального матеріалу, який виноситься на іспит, критеріїв його оцінювання та форми проведення. Ці дані необхідні для забезпечення повноцінної підготовки для вступу в аспірантуру.
Метою вступного іспиту є з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних вступникам для опанування ними освітньо-професійних програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та роботи над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 054 соціологія. 
Завданнями додаткового вступного іспиту є: оцінювання теоретичної підготовки вступників з фахових дисциплін, які вступають на базі диплома магістра з інших напрямів підготовки, або інших спеціальностей, крім 054 «Соціологія»); виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну інформацію; оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та аргументованого викладення навчального матеріалу та власних думок; готовності до засвоєння нових методів і заглибленої професійної підготовки у сфері соціології; визначення здатності застосовувати набуті знання в дослідницькій діяльності.
Дана Програма складається зі Вступу, Основного викладу, в якому надано повний перелік навчального матеріалу, що виноситься на вступний іспит, рекомендованої літератури та Прикінцевих положень, в яких описано критерії оцінювання відповідей вступників та наведено приклад типового екзаменаційного білета.
Змістовне наповнення вступного іспиту включає в себе розділи з наступних дисциплін:
«Соціологія» ;
 «Якісні методи соціологічних досліджень»;
«Кількісні методи соціологічних досліджень;
«Методологія соціологічних досліджень»
Додатковий вступний іспит проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами. У процесі відповіді на запропоновані питання необхідно продемонструвати володіння понятійним апаратом; знання основних теоретичних підходів, законів, протиріч; вміння виявити їх роль у пізнанні предмету дослідження.
Кожний екзаменаційний білет містить 3 теоретичні питання з дисциплін, що включені до цієї програми.
Додаткове вступне випробування складають лише ті вступники на спеціальність 054 «Соціологія», які вступають на базі диплома магістра з інших напрямів підготовки, або інших спеціальностей, крім 054 «Соціологія».

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Екзаменаційні питання з дисципліни «Соціологія»
для вступу  на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 054 «Соціологія»

	Основні підходи до визначення соціальної структури суспільства.
	Розкрийте засадничі положення соціальних детермінізмів у працях Ш.Л. Монтеск’є.

Методологія позитивізму в працях А.Сен-Сімона та О.Конта.
	Концепція структурації суспільства Е.Гіденса.
Концепція соціальних структур та їх різновидів П.Штомпки.
Феноменологічна концепція структурування соціальних взаємодій. 
	Ідеологія соціал-дарвінізму в соціології Р.Мальтуса.
	Концептуальні засади вивчення соціальної мобільності.
Соціальна стратифікація: поняття та його співвідношення з поняттями соціальної диференціації, нерівності, мобільності.
	Соціологія натовпу Г.Лебона та Г.Тарда.
Соціальні норми, методи та цінності в соціології Е.Дюркгейма.
	Особливості класової теорії К.Маркса у поясненні генезису соціально-економічних нерівностей. 
Концепція статусних груп і класів М.Вебера: методологічний підхід, концептуальні поняття і чинники соціального класу. 
Теорія бюрократії М.Вебера.
Концепція П.Сорокіна соціальної мобільності та її розвиток в сучасній соціології.
 Класифікація стратифікаційних моделей П.Сорокіна.
Концепція П.Бурдьє соціального простору та класів.
Концепція класового аналізу Дж.Голдторпа: методологічний підхід, концептуальні поняття і чинники соціального класу 
	Принцип „чистої” соціології в концепції Ф.Тьонніса.
	Сутність і фактори статусної неконсістентності (концепція Г.Ленскі). 
	Соціальні класи і статуси за професією, "професійні шкали" вимірювання соціальної стратифікації.
Особливості класового структурування сучасного українського суспільства.
Соціальна політика в регулюванні соціально-стратифікаційних процесів: типи та напрямки в сучасних суспільствах.
Сучасні міграційні процеси. Типи міграції.
	Формальна соціологія Г.Зіммеля.
	Освіта як фактор соціальних нерівностей: тенденції в сучасному світі, способи вивчення.
Дослідження проблеми бідності в сучасній соціології.
Публічна соціологія та її вплив на соціологічний дискурс. 
Проаналізуйте суть ленінських режимів за Кеном Джавітом.
	Проаналізуйте засади світ-системного аналізу як соціологічної дослідницької програми.

Екзаменаційні питання з дисциплін «Якісні методи соціологічних досліджень» для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 054 «Соціологія»

Класифікація якісних методів в соціології
Логічна стратегія отримання знання в якісних дослідженнях
	Критерії ефективності фокус-групових дискусій 
 Загальна характеристика традиційних прийомів у соціологічному вивченні змісту документальних джерел
Загальна характеристика, застосування і значення експериментального методу в науці. 
Основні види й етапи діяльності соціолога в проведенні соціального експерименту
Види поглиблених інтерв’ю
Технологія проведення поглибленого інтерв’ю. 
	Сутність та зміст наукового спостереження. Включене спостереження.
Особливості аналізу якісних даних.
Символічний інтеракціонізм як теоретична основа якісного підходу в соціології.
Теорія соціальної дії М.Вебера як теоретична основа якісного підходу в соціології.
Соціальна драматургія як теоретична основа якісного підходу в соціології.
Етнометодологія як теоретична основа якісного підходу в соціологічних дослідженнях.

Екзаменаційні питання з дисциплін «Кількісні методи соціологічних досліджень» для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 054 «Соціологія»

	Кількісні методи в соціології: пізнавальні можливості та обмеження 
	Соціологічні опитування та їх різновиди: поштові опитування, телефонні опитування, індивідуальні та групові опитування; експертні опитування; моніторингові опитування як різновид вивчення громадської думки; експрес-опитування. Контент-аналіз як кількісний метод соціологічного дослідження.

Поняття генеральної та вибіркової сукупностей. Одиниця відбору та одиниця спостереження.
Проблема репрезентативності та принципи формування вибіркової сукупності. 
Методи оцінювання репрезентативності вибірки. 
	Випадкова та систематична помилки репрезентативності.
Поняття граничної помилки вибірки та надійного інтервалу. 
Проектування вибірки. 
Основні етапи формування та обґрунтування структури вибіркової сукупності. 
Обсяг вибіркової сукупності: статистичні критерії, аналітичні критерії, критерії економічності дослідження. 
Типи вибірок. Види вибірок. Одноступеневі та багатоступеневі вибірки. Вибірки з внесенням елементу невипадковості: районована та гніздова вибірки. 
Екстраполяція результатів вибіркових досліджень на генеральну сукупність.
Логічна і організаційна структура анкети.
Класифікація питань анкети. 
Основні функції питання (індикаторна, комунікативна і вимірювальна). 
Вимоги, що висуваються до анкетних питань. 
Види і профілактика помилок, зв’язаних з порушенням логічної структури питання (ефект навіювання, невідповідність інформованості респондента, тенденційні питання, неадекватність позначення адресата). 
Проблеми, що виникають при проведенні масових опитувань (проблема „тих, що не відповіли”, проблема нещирості респондентів, проблема «неякісності поля», етичні проблеми). 
Композиція і технічне оформлення анкети. 
Пілотаж опитувальника.
	Кластерний аналіз даних соціологічних досліджень.
Факторний аналіз даних соціологічних досліджень.
	Одновимірний та багатовимірний аналіз даних соціологічних досліджень.



Екзаменаційні питання з дисципліни «Методологія соціологічних досліджень»
для вступу  на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 054 «Соціологія»

	Предмет і метод прикладної соціології
	Структура і рівні соціологічного знання.

Вимоги до соціологічної інформації.
Поняття методології, методу, методики, технології, техніки та процедури соціологічних досліджень.
Класифікація методів, використовуваних у емпіричних дослідженнях.
Емпірична соціологія в дореволюційній Росії
Розвиток емпіричної соціології у Росії.
Розвиток радянської емпіричної соціології.
Емпірична соціологія в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Чехія, Польща, Югославія).
Західноєвропейські школи емпіричної соціології.
Розвиток французької емпіричної соціології.
Розвиток англійської емпіричної соціології.
Розвиток німецької емпіричної соціології.
Емпірична соціологія в США.
Українська емпірична соціологія: історія та сучасність.
Якість соціологічної інформації. Показники якості соціологічної
Інформації.
	Прикладна соціологія як наукова і навчальна дисципліна: відмінності й

особливості її реалізації в науковому і навчальному процесі.
	Функції прикладних соціологічних досліджень.

Соціальне пізнання як процес встановлення соціальних фактів.
Види, інтерпретація та основні принципи вивчення соціальних фактів.
Структура соціологічного знання. Методологічне значення взаємозв'язку рівнів соціологічного знання.
Специфіка методології та методів емпіричного дослідження.
Організаційно-процедурне забезпечення якості результатів соціологічного дослідження.
Етапи проведення соціологічного дослідження.
Програма соціологічного дослідження, її структура та вимоги.
Проблема відповідальності соціолога.
Типи валідності. Методи валідізації.
Програма соціологічного дослідження: загальні положення.
Теоретико-методологічна частина соціологічного дослідження.
Методична частина програми соціологічного дослідження.
Інтерпретація (теоретична та емпірична), операціоналізація понять.
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання відповіді аспіранта враховують повноту та правильність відповіді, а також здатність аспіранта узагальнювати отримані знання; застосовувати загальні та специфічні наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати факти, події, процеси суспільного життя; чітко, послідовно та обґрунтовано аргументувати власну відповідь.
Підсумкова оцінка визначається за результатами комплексної перевірки знань аспіранта. (табл.1.).






Таблиця 1. Рейтинг балів за виконання кожного виду завдання 

Вид завдання
Кількість балів, які може отримати апірант 
завдання І.
40 балів
завдання ІІ.
30 балів
завдання ІІІ.
30 балів
Всього
100

Рейтинг балів, отриманих за завдання І наведено в табл.2.1 
Таблиця 2.1   Рейтинг балів, отриманих за виконання завдання І
Кількість балів за  завдання
Обґрунтування
40
Аспірант виявив всебічні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни; проявив творчі здібності в розумінні., в логічному, чіткому, стислому та ясному трактуванні матеріалу.
35
Аспірант надає вичерпну відповідь, але під час застосування знань і вмінь при вирішенні  завдання робить незначні помилки, що показують недостатньо глибоке знання.
30
Аспірант виявив загалом добрі знання навчального матеріалу при виконанні завдання, але припустив ряд помітних помилок.
20
Аспірант демонструє знання переважно репродуктивного характеру,  відповідь не містить глибокого розуміння матеріалу; допускаються помилки у викладі основних ідей, понять тощо. Запитання розкрито на 40-50%. 
10
Аспірант не впорався з виконанням завдань, припустив значну кількість помилок при виконанні завдань, виконав завдання І на 20-30%,  розкрив лише основні аспекти проблеми
0
Немає відповіді, або відповідь не вірна

Рейтинг балів, отриманих за завдання ІІ і ІІІ наведено в табл.2.2 



Таблиця 2.2.   Рейтинг балів, отриманих за виконання завдання ІІ і ІІІ
Кількість балів за  завдання
Обґрунтування
30
Аспірант виявив всебічні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни; проявив творчі здібності в розумінні., в логічному, чіткому, стислому та ясному трактуванні матеріалу.
25
Аспірант надає вичерпну відповідь, але під час застосування знань і вмінь при вирішенні  завдання робить незначні помилки, що показують недостатньо глибоке знання.
20
Аспірант виявив загалом добрі знання навчального матеріалу при виконанні завдання, але припустив ряд помітних помилок.
15
Аспірант демонструє знання переважно репродуктивного характеру,  відповідь не містить глибокого розуміння матеріалу; допускаються помилки у викладі основних ідей, понять тощо. Запитання розкрито на 40-50%. 
10
Аспірант не впорався з виконанням завдань, припустив значну кількість помилок при виконанні завдань, виконав завдання І на 20-30%,  розкрив лише основні аспекти проблеми
0
Немає відповіді, або відповідь не вірна

Таблиця 3.  Рейтингова оцінка за шкалою ECTS

Значення Q
Традиційна залікова оцінка
100…95
Зараховано
94…85

84….75

74…65

64…60
Не зараховано
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