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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступний іспит на навчання для здобуття наукового ступеня доктор філософії 

спеціальності 054  «Соціологія» проводиться для тих вступників, які мають  ступень 

магістра*. 

Освітня програма  «Соціологія» відповідає місії та стратегії  КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, за якою стратегічним пріоритетом університету є фундаменталізація 

підготовки фахівців. Особливості освітньої програми враховані шляхом обрання 

змісту програми вступного іспиту.  

Програма складена з урахуванням питань, які вивчаються в межах дисциплін: 

«Соціологія», «Історія соціології», «Методологія та методи соціологічних 

дослiджень», «Кількісні методи соціологічного дослідження», «Якісні методи 

соціологічного дослідження», «Сучасні соціологічні теорії». Мета випробування: 

виявлення рівня володіння здобувачем сучасними теоріями, методологією та 

методами соціологічних досліджень. 

Завдання вступного додаткового випробування складається з двох 

теоретичних питань. Вступне випробування зі спеціальності проводиться у формі 

усного екзамену.  

Тривалість підготовки вступника до відповіді – 2 академічні години. 

У наступному розділі програми наведені питання, які стосуються виконання 

завдань вступних випробувань.  

Інформація про правила прийому на навчання та вимоги до вступників 

освітньої програми  «Соціологія»  наведено в розділі «Вступ до аспірантури» на веб-

сторінці аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням 

https://aspirantura.kpi.ua/ 

 

 

 

 

*Відповідно доп.2 Розділу XV  закону Про вищу освіту  вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста  прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра 

https://aspirantura.kpi.ua/


II. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

1. Історичні та соціально-філософські передумови виникнення соціології. 

2. Об'єкт і предмет соціології. Рівні соціологічного знання. 

3. Функції соціології та її місце в сучасній системі соціального та 

гуманітарного знання. 

4. Суспільство як соціальна система, його характерні риси та особливості. 

5. Специфіка вивчення особистості в соціології. Індивід, індивідуальність, 

особистість. 

6. Соціалізація індивіда: сутність, форми та етапи. 

7. Гендерні аспекти стратифікації: тенденції в сучасних суспільствах, методи 

дослідження. 

8. Культурні нерівності: поняття, основні структурні компоненти явища. 

9. Сутність і фактори статусної неконсістентності (Г.Ленскі).  

10. Особливості класової теорії К.Маркса у поясненні генезису соціально-

економічних нерівностей. 

11. Концепція статусних груп і класів М.Вебера: методологічний підхід, 

концептуальні поняття і чинники соціального класу. 

12. Концепція стратифікаційних моделей та соціальної мобільності 

П.Сорокіна, її розвиток в сучасній соціології. 

13. Поняття соціальної групи в соціології; номінальні та реальні групи. 

14. Поняття правлячої еліти, механізми формування та відтворення правлячої 

еліти в сучасних суспільствах. 

15. Демографічні групи: поняття, структурні та поведінкові характеристики, 

тенденції демографічної динаміки в сучасних суспільствах. 

16. Соціальна стратифікація: поняття та його співвідношення з поняттями 

соціальної диференціації, нерівності, мобільності. 

17. Поняття та типи соціальної мобільності. 

18. Методи вивчення соціальної мобільності в соціології. 

19. Соціальний інститут: основні підходи до визначення. Функції соціальних 

інститутів. 

20. Ролі та соціальна взаємодія. Рольове напруження та рольовий конфлікт. 

21. Поняття соціальної дії, її структура, характеристики та типологія (М.Вебер). 

22. Поняття соціальної організації, її ключові характеристики. Класифікації 

соціальних організацій. 

23. Соціологічна трактовка культури. Структурні елементи культури. Види 

культури. 

24. Девіантна поведінка. Види і форми девіантної поведінки. 25.Соціальна 

сутність, функції та історичні типи сім'ї. 

25. Основні тенденції та проблеми сучасних родинно-шлюбних відносин. 



 

 

26. Соціальна група, її сутність і принципи пізнання. Типологія соціальних 

груп. 

27. Метод опитування, його різновиди, переваги та недоліки. 

28. Анкета як дослідницький інструмент: структура, дизайн, типи питань.  

29. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування. 

30. Контент-аналіз: суть, методика проведення, аналіз даних.  

31. Традиційний метод аналізу документів. 

32. Метод спостереження та його основні види. 

33. Соціологічний експеримент, його різновиди, принципи організації та 

проведення, евристичні можливості метода. 

34. Поняття, види та етапи конкретного соціологічного дослідження.  

35. Соціометричний метод аналізу соціальної групи: його сутність і мета.  

36. Вибірковий метод: сутність, переваги та недоліки. 

37. Вибірка, основні типи вибірок. 

38. Якісні методи в соціології: цілі та сфери застосування, класифікація 

якісних методів. 

39. Фокус-група та методика її проведення. 

40. Глибинне інтерв’ю, методика проведення, пізнавальні можливості, 

методичні вимоги до організації та проведення. 

41. О.Конт як основоположник позитивістської соціології. 43.Соціологічні 

ідеї Г.Спенсера. 

42. Соціологія Е.Дюркгайма: методологічні принципи та теорія. 

43. Соціологічна концепція М.Вебера. 

44. Соціологічні ідеї К.Маркса. 

45. Релігія як соціальний інститут: її структура, типи, форми релігійних 

організацій. 

46. Релігія та релігійність в сучасному світі: основні тенденції розвитку.  

47. Концепція соціального конфлікту. Функції соціальних конфліктів і їх 

класифікація. Види і форми протікання соціальних конфліктів у сучасній 

Україні. 

48. Механізми соціального конфлікту та його стадії. Способи розв'язання 

конфліктних ситуацій. 

49. Вимірювання соціальних характеристик. 

50. Кореляційний та регресійний аналіз: сутність, напрямки використання 

в соціальних дослідженнях. 

51. Методи порівняння рядів розподілів. 

52.  Перевірка статистичних  гіпотез. Параметричні та непараметричні 

тести. 

53. Кластерний та факторний аналіз: призначення, напрямки використання 

в соціологічних дослідженнях. 
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 IV. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

1. Початковий рейтинг абітурієнта за екзамен розраховується виходячи із 

100-бальної шкали. При визначенні загального рейтингу вступника початковий 

рейтинг за екзамен перераховуєтся у 200-бальну шкалу за відповідною 

таблицею (п.4) . 

2. На екзамені абітурієнти готуються до усної відповіді на завдання 

екзаменаційного білету.  

Кожне завдання комплексного фахового вступного випробування містить 

два теоретичні питання.  

http://radnuk.info/pidrychnuku/sotsiologiya/507-osupova/10978------------------------2003--336-.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/sotsiologiya/507-osupova/10978------------------------2003--336-.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/sotsiologiya/507-osupova/10978------------------------2003--336-.html
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/european_social_survey_57911_ua.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/european_social_survey_57911_ua.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/european_social_survey_57911_ua.pdf
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12231367762738733189&btnI=1&hl=en


 

 

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. 50 балів 

завдання ІІ. 50 балів 

Всього 100 

Рейтинг балів, отриманих за завдання І та ІІ наведено в табл.2. 

Таблиця 2. Рейтинг балів, отриманих за виконання завдання 

Кількість балів 

за завдання 

Обґрунтування 

50 Аспірант виявив всебічні та глибокі знання навчального 

матеріалу з дисципліни; проявив творчі здібності в 

розумінні., в логічному, чіткому, стислому та ясному 

трактуванні матеріалу. 

40 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 

 



 

 

В таблицях 3 та 4 міститься інформація, щодо переведення суми набраних 

балів в оцінки. 

Таблиця 3. Переведення суми набраних балів в оцінки 

Сума набраних 

балів 

Традиційна оцінка 

95 – 100 

Зараховано  

85 – 94 

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

менше 60 Не зараховано 

4. Сума балів за відповіді на екзамені переводиться до 200- бальної шкали 

згідно з таблицею: 
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