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Програму складено відповідно до проектів освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньо-професійної програми Державного стандарту
вищої освіти України на базі програм для вищих навчальних закладів III-ІV
рівнів акредитації, затверджених Центральним методичним кабінетом
підготовки молодших спеціалістів МОН України; Департаментом кадрової
політики, освіти і науки МОЗ України.
Програмою передбачено проведення вступного фахового тестування з
дисциплін:
- Історія України;
- Соціологія.
Вибір дисциплін відповідає вимогам атестаційного контролю теоретичних
знань студентів-випускників вищих навчальних закладів III-ІV рівнів
акредитації при проведення комплексного кваліфікаційного екзамену.

Програма обговорена і ухвалена на засіданні приймальної комісії Одеського
національного медичного університету (протокол № 3 від 07 лютого 2017 р.)
Програма затверджена наказом ректором Одеського національного
медичного університету № 72-о від 14 лютого 2017 р.

ЗМІСТ
І. Історія України
Найдавніші часи на території сучасної України (кам’яна доба). Характеристика
основних джерел, літератури з історії України. Наукова періодизації історії України.
Періоди історії України, характеристика основних етапів. Час появи людини на території
України. Кам’яний вік. Виникнення родового ладу. Неолітична революція. Скотарство і
землеробство. Трипільська культура.
Найдавніші часи на території сучасної України (бронзова та ранньозалізна
доба). Бронзовий вік. Кіммерійці, скіфи, сармати. Грецька колонізація Північного
Причорномор’я. Готи, гуни, анти. Стародавні східні слов’яни.
Ранньофеодальна Київська держава. Передумови утворення феодальної держави
на Русі. «Норманська теорія» походження Київської Русі та її оцінка в сучасній
історіографії. Соціально-економічний і політичний лад. Політика перших князів. Ольга.
Святослав. Володимир. Історичне значення прийняття християнства. Ярослав Мудрий.
Володимир Мономах. Початок формування українського народу. Походження
національної символіки.
Галицько-Волинська держава. Створення Галицько-Волинської держави.
Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславича і Данила Галицького. ГалицькоВолинська держава наприкінці ХІІІ – на початку ХІV ст.
Українські землі наприкінці ХІV - першій половині XVII ст. Українське
козацтво. Велике князівство Литовсько-руське. Кревська унія (1385). Битва на Синіх
Водах. Люблінська унія 1569 р. Брестська церковна унія (1596). Утворення козацтва.
Запорозька Січ. Реєстрові козаки. Виступ К.Косинського, повстання С.Наливайка.
Козацько-селянські війни 20-30 рр. XVII ст. Братства. Ліквідація православної ієрархії і
боротьба за її відродження. «Ординація» 1638 р.
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Причина
національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Рушійні сили війни.
Початок війни, перші перемоги. Зборівський мирний договір 1649 р. Відродження
української держави. Територія, устрій, організація центральної і місцевої влади.
Молдавські походи. Кампанія 1651 р. Битви під Берестечком, Білою Церквою.
Білоцерківський мирний договір 1651 р. Жванецька битва 1653. Переяславська Рада,
«Березневі статті» 1654 р. Значення національно-визвольної війни.
Українська Козацько-Гетьманська держава (середина XVII - XVIII ст.)
Політична обстановка в Україні після смерті Б.Хмельницького. І.Виговський. Гадяцький
трактат. Ю.Хмельницький. Переяславська угода 1659 р. Руїна. Боротьба за владу в Україні
1660-70 рр. Поділ України. П.Дорошенко. Об’єднавча політика І.Самойловича.
Гетьманство І.Мазепи. П.Орлик – гетьман в екзилі. Конституція. І.Скоропадський. І
Малоросійська колегія. Д.Апостол. К.Розумовський. Наступ на українську автономію.
Ліквідація Запорозької Січі. Друга Малоросійська колегія.
Українські землі у складі Російської імперії. Колонізація Південної України
Російською імперією. Заснування нових міст. Українські землі під час війни з
наполеонівською Францією. Масонські ложі. Декабристський рух. Кримська війна.
Реформи середини ХІХ ст. Валуєвський циркуляр. Емський указ. Народники. Робітничий

рух. Політичні партії. Революція 1905-1907 рр. «Просвіти», Державна Дума. Столипінська
аграрна реформа.
Українські землі у складі Австро-Угорської імперії. Політичне становище
Правобережної України та західноукраїнських земель у др. пол. XVІІ-XVІІІ ст. Розвиток
феодального землеволодіння. Правобережні козацькі полки. С.Палій. Гайдамацький рух.
Коліївщина 1768 р. Рух опришків. Три розділи Польщі. Польське повстання 1830 р. Вплив
революції 1848-1849 рр. на розвиток західноукраїнських земель. Реформи середини ХІХ
ст. в Австро-Угорщині. Українське відродження. Політичне життя.
Визвольні змагання 1914 – 1920-ті рр. Україна в роки І світової війни. Революція
1917 р. Українська Центральна Рада. Універсали Центральної Ради. Проголошення УНР.
Боротьба з російськими більшовиками. Гетьманат П.Скоропадського. Утворення
Директорії. Внутрішня і зовнішня політика УНР на чолі з В.Винниченком і С.Петлюрою.
Західноукраїнська Народна Республіка. Союз УНР і ЗУНР. Ризький мирний договір.
Україна у міжвоєнні роки (1920-1930-ті рр.). Політична ситуація в Україні. Голод
1921-1922 рр. НЕП в Україні. Утворення СРСР. «Українізація». Індустріалізація і
колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр. та його трагічні наслідки. Масові
репресії 1930-х рр. «Розстріляне відродження». Соціально-економічне і політичне
положення Західної України під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини. Діяльність
ОУН. Молодіжні організації «Сокіл», «Луг», «Пласт». Греко-католицька церква,
А.Шептицький. ОУН.
Україна під час другої світової війни (1939-1945). Пакт 23 серпня 1939 р. між
СРСР і Німеччиною. Початок Другої світової війни і Україна. Соціально-економічні
перетворення на західноукраїнських землях. Напад Німеччини на СРСР. Причини і
характер війни. Окупація України. Партизанський і підпільний рух. УПА. Корінний
перелом у війні. Вигнання гітлерівців з окупованої території. Битва за Дніпро. КорсуньШевченківська битва. Депортація кримських татар. Наслідки війни.
Україна наприкінці 1940-х – на початку 1980 –х рр. Післявоєнний сталінський
режим (1945-1953 рр.). Міжнародний статус України. Відбудова промисловості. Голод
1946-1947 рр. Реформи 1953-1964 рр. Десталінізація. Україна під час стагнації.
Русифікація. Криза початку 1980-х. Перебудова та національне відродження України.
Народний Рух України (1989). Вибори до Верховної Ради України та місцевих Рад 1990 р.
Спроба путчу.
Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ – початок
ХХІ ст.). Акт про державну незалежність України. Всеукраїнський референдум 1 грудня
1991 р. Обрання Президентом України Л.М. Кравчука. Україна у складі СНД. Конституція
суверенної України (28.06.1996 р.). Пріоритети у внутрішній і зовнішній політиці. Вибори
до Верховної Ради України 1994, 1998, 2002 рр. Президентство Л.Кучми. Помаранчева
революція, президентство В.Ющенко. Обрання президентом В.Януковича.
ІІ. Соціологія
Соціологія як наука про суспільство. Соціологія як наука про людське
суспільство у всіх його проявах – соціальному просторі ( середовище, територія,
комунікація), соціальному часі (історичне минуле, сучасне, майбутнє). Тлумачення
соціології як науки про взірці людської поведінки. Теоретична та прикладна соціологія.
Конкретні напрями соціологічних досліджень.

Функції соціології. Функції соціології (теоретична, прогностична, інформаційна,
інструментальна). Системи гуманітарних та соціальних наук, відмінності між ними.
Соціологія та інші соціальні науки (психологія, соціальна психологія, економічні науки,
політологія, етнографія та ін.), їх практична, прикладне значення. Використання
соціальних наук для вирішення проблем, які виникають у суспільстві.
Історія соціологічних вчень. „Соціальна фізика” О.Конта. Основні ідеї
Г.Спенсера. Емпіричні соціальні дослідження Х1Х початку ХХ ст. Соціологічний метод
Е.Дюркгейма. Теорія соціальної дії М.Вебера. „Розуміюча” соціологія. Основні ідеї
соціологічних теорій П.Сорокіна. Теорія соціальної дії та структурно-функціонального
аналізу Т.Парсонса. Загальнотеоретична концепція постмодерного розвитку Е.Гіденса.
Витоки соціологічної думки в Україні.
Соціальна структура суспільства та соціальні інститути. Поняття соціальної
системи, її функції. Держава як визначальний елемент політичної системи суспільства.
Поняття соціального статусу. Вроджені, приписані і набуті статуси. Соціальні норми, що
визначають параметри рольової поведінки. Соціальний контроль за виконанням
соціальних норм, основні види соціального контролю. Соціальні цінності (групові,
суспільні, загальнолюдські). Здоров’я та життя людини як цінність у різних історичних
типах суспільства. Соціальні інститути суспільства.
Соціологічна концепція особи. Особа як система соціальних статусів і ролей.
Визначення соціальної ролі. Рольовий набір. Класифікація ролей (емоційність, спосіб
отримання, масштаб, формалізація, мотивація). Вибір ролі. Рольовий конфлікт. Природа
соціальної нерівності. Поняття стратифікації. Соціальна мобільність ( горизонтальна і
вертикальна, висхідна і низхідна, індивідуальна та колективна). Шляхи, інтенсивність і
все загальність мобільності. Загальні принципи вертикальної мобільності. Механізми
тестування та канали соціальної мобільності.
Соціалізація та ії механізми. Агенти соціалізації ( батьки, засоби масової
інформації, школа, соціальне оточення). Процес соціалізації особистості; реальні
обставини, що супроводжують цей процес. Процес соціалізації медсестер; роль мед
сестринської справи в охороні здоров’я соціальних низів. Демографічні процеси і
соціальна структура захворюваності.
Соціальний конфлікт. Розуміння конфлікту як боротьби за цінності і претензії на
певний статус, владу і ресурси. Два підходи у сучасній конфліктології до розгляду
людської природи. Конфлікт як передумова розвитку суспільства, форма соціалізації. Роль
конфлікту у згуртуванні або поновленні єдності соціальних груп. Функції конфлікту у
структуруванні суспільства, творенні спілок та асоціацій. Типологія конфліктів
(міжнародні, міжетнічні, виробничі, сімейні тощо). Особливості виникнення та
розв’язання конфліктів у системі охорони здоров’я.
Модель здорової поведінки. Соціальна структура та здоров'я населення.
Визначеність моделі здорової поведінки. Модель поведінки, пов’язаної з вірою у
можливість бути здоровим. Соціологія засобів підтримки здоров’я та способу життя.
Впливи соціальної структури на здоров’я та здорову поведінку. Соціальні рухи,
спрямовані на турботу про власне здоров’я.
Соціальні причини захворювань та умови їх успішного лікування. Оточуюче
середовище та його детермінованість соціальними чинниками та технологічним
розвитком. Зв’язок між захворюваннями і соціально-економічною нерівностю. Професійні
захворювання, вплив екологічних чинників на моделі здоров’я та хвороби. Демографічні

процеси і соціальна структура захворюваності. Вплив сучасних тенденцій
народонаселення на систему охорони здоров’я.

розвитку

Методика і техніка соціологічних досліджень та їх застосування.
Зміст і призначення конкретних соціологічних досліджень (КСД). Анкетування.
Вимоги до соціологічної анкети. Структура соціологічної анкети. Типи анкетувань.
Класифікація запитань в соціологічних анкетах. Інтерв’ю. Класифікація інтерв’ю.
Соціологічне спостереження, його види. Форми оприлюднення результатів соціологічного
дослідження (статті газетні, статті наукові, діаграми, графіки). Етичні проблеми, пов’язані
з соціологічними дослідженнями.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії ОНМедУ

Г.Ф. Степанов

БЛОКИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
Тест № 1
з «Історії України і соціології»
Тести з однією правильною відповіддю
1. Стародавня історія України охоплює період:
А від часу заселення українських земель людиною – до ІХ ст.
Б від часу заселення українських земель людиною – до VII ст.
В від ІІ тис. до н.е. – до VII ст. н.е.
Г ІІ тис. до н.е. – І тис. н.е.
2. Неолітична революція на Україні відбулася:
А Х – VII тис. до н.е.
Б ІХ – V тис. до н.е.
В VI – ІІІ тис. до н.е.
Г ІІ тис. до н.е.
3. Вкажіть, хто з відомих археологів у 1897 р. здійснив відкриття трипільської культури?
А Р.Чайлд
Б В.Хвойка
В Г.Картер
Г Г.Шліман
4. Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут, звичаї та історію племен скіфів
описав:
А Гомер,
Б Гесіод,
В Геродот
Г Сократ
5. Вкажіть, у якому столітті сармати витіснили скіфів у Крим та за Дунай:
А ІІІ ст. до н.е.
Б І ст. до н.е.
В ІІІ ст. н.е.
Г V ст. н.е.
6. Столицею Боспорського царства було місто:
А Ольвія
Б Пантікапей
В Фанагорія
Г Тіра
7. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:
А Аскольда
Б Рюрика
В Олега
Г Ольги
8. Першим князем Київської Русі з династії Рюриковичів був:
А Кий
Б Аскольд

В Олег
Г Святослав
9. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в
А зміні унітарної монархії монархією федеративною
Б занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць
В цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв’язків
Г утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним
10. Визначте, в якому році відбулося урочисте відкриття Десятинної церкви:
А 980 р.
Б 986 р.
В 989 р.
Г 996 р.
11. Вкажіть ім’я великого київського князя на час скликання Любецького з’їзду князів:
А Святосллав
Б Святополк
В Володимир
Г Всеволод
12. Вкажіть рік найдавнішої згадки у Київському літописі назви «Україна»:
А 1087 р.
Б 1097 р.
В 1187 р.
Г 1197 р.
13. Оберіть князя, який утворив у 1199 р. Галицько-Волинське князівство:
А Всеволод Ольгович
Б Ярослав Осмомисл
В Володимир Ярославич
Г Роман Мстиславич
14. Монголо-татари захопили Київ у:
А 1238 р.
Б 1240 р.
В 1242 р.
Г 1380 р.
15. В якому році Данило Галицький переміг у Ярославській битві:
А 1239 р.
Б 1241 р.
В 1245 р.
Г 1250 р.
16. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
А зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.
Б неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.
В конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.
Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.
17. Кревську унію між Литвою і Польщею укладено в:
А 1385 р.
Б 1413 р.

В 1569 р.
Г 1596 р.
18. Внаслідок Люблінської унії українські землі Подніпров’я (Волинь, Київщина,
Брацлавщина, а також Підляшшя потрапили до складу:
А Польщі
Б Литви
В Московського царства
Г Туреччини
19. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися
магдебурзьким правом, називався
А віче
Б лава
В рада
Г сейм
20. "Апостол" (1574), "Буквар" (1574), Острозька Біблія (1581) є першими
А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим
Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою
В підручниками, надрукованими коштом православних братств
Г книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького
21. Період Руїни характеризувався
А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національновизвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького
Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду
внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля
В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини,
втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав
Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною
інтеграцією українських земель у Російську імперію
22. Загони гайдамаків на Правобережній Україні діяли у:
А 1710 – 1750 рр.
Б 1730 – 1770 рр.
В 1710 – 1770 рр.
Г 1770 – 1800 рр.
23. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С. Палія спричинено
А початком Північної війни між Росією та Швецією
Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі
В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні
Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ
24. "Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького" - угода, укладена між
гетьманом П. Орликом і
А шведським королем і козацькою старшиною.
Б козацькою старшиною та запорозькими козаками.
В запорозькими козаками та турецьким султаном.
Г турецьким султаном і шведським королем.
25. Знищення Задунайської Січі спричинено

А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької
війни 1768-1774 рр.
Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на боці
Туреччини.
В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франкоросійській війні 1812-1814 рр.
Г переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829
рр.
26. Іноземцями (сербами, німцями, болгарами, греками, вірменами) в другій половині
XVIII – першій половині ХІХ ст. були значною мірою залюднені вільні землі губерній:
А Катеринославської, Чернігівської, Полтавської
Б Таврійської, Херсонської, Катеринославської
В Полтавської, Херсонської, Київської
Г Київської, Чернігівської, Полтавської
27. Унаслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в
Австрійській імперії
А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви
Б Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край - Королівство Галіції і Лодомерії
В українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті
Г посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів
28. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ
ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та
державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали
А народовці
Б хлопомани
В радикали
Г москвофіли
29. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з
А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції - громад
Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні
В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства
Г виданням українського альманаху "Русалка Дністровая"
30. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні
А остаточно зруйновано селянську общину
Б подолано селянське малоземелля та безземелля
В утверджено приватне селянське землеволодіння
Г зупинено процес майнового розшарування селянства
31. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських
установчих зборів
Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду
В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам
Г припинила українізацію військових частин російської армії
32. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків
Б відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору
В завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі в руки селян

Г загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням
33. Гасла “Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по
Кавказ” та “Україна для українців” вперше були проголошені у:
А статті “Моя сповідь”
Б “Передньому слові до “Громади”
В брошурі “Самостійна Україна”
Г І Універсалі
34. Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?
А Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та
укладанням Ризького мирного договору.
Б Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії
маршала Ю. Пілсудського.
В Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил
повстанських загонів Н. Махна.
Г Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ
Директорії УНР.
35. У результаті здійснення в Україні в 1920-1930-х роках політики коренізаціі
А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні
райони.
Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною
українською мовою.
В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійнодержавного апарату.
Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення
культурної роботи серед українців за кордоном.
36. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне
А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.
37. "Розстріляне відродження" - умовна назва
А покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час
Великого терору 1930-х років.
Б групи українських "буржуазних спеціалістів", розстріляних у ході боротьби зі
"шкідництвом" у 1920-1930-х роках.
В літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х років, репресованої сталінським
режимом.
Г плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі "Спілки
визволення України".
38. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?
А 1923 р.
Б 1939 р.
В 1941 р.
Г 1945 р.
39. Командувачем УПА в 1943 – 1945 рр. був:
А С.Бандера
Б С.Ковпак

В Р.Шухевич
Г Є.Коновалець
40. Друга світова війна розпочалася нападом
А Франції на Німеччину.
Б Німеччини на Радянський Союз.
В Радянського Союзу на Фінляндію.
Г Німеччини на Польщу.
41. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних
цілей, передбачали
А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
Б постачання продовольства населенню окупованих територій.
В відновлення в регіоні радянської влади.
Г мобілізацію до лав Червоної Армії.
42. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ
радянських військ у ході
А битви під Москвою.
Б Сталінградської битви.
В Курської битви.
Г "Битви за Дніпро".
43. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?
А 1944 р.
Б 1945 р.
В 1949 р.
Г 1954 р.
44. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови
(1945 - початок 1950-х років) полягала в
А переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
В репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
Г придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.
45. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 - першій половині
1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?
А Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.
Б Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
В Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.
Г Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.
46. Виникнення в Україні руху "шістдесятників" зумовлено
А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.
Б збільшенням фінансування культури та народної творчості.
В долученням до європейської та світової культурної спадщини.
Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.
47. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська
Гельсінська спілкА була створена у:
А 1966 р.,
Б 1970 р.
В 1976 р.

Г 1980 р.
48. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 першій половині 1980-х років?
А мирний, ненасильницький характер боротьби
Б поширення руху лише в західних областях України
В координація масових антиурядових акцій з московськими групами
Г домінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви
49. Концепція оборони і розбудови Збройних Сил України, прийнята Верховною Радою в
серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття військового статусу:
А нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави,
Б нейтральної, ядерної, позаблокової держави,
В держави без’ядерної, яка прагне вступити до НАТО,
Г держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД.
50. Вкажіть прізвище першого голови Народного руху України:
А І.Драч
Б В.Чорновіл
В Л.Лук’яненко
Г Д.Павличко
51. Що означає слово "соціологія"? Виберіть правильне значення цього терміна:
А. Наука про розвиток суспільства
Б. Вчення про структуру суспільства
В. Наука про будову суспільства.
Г. Вчення про суспільство.
52. На чому зосереджує увагу макросоціологія?
А. На типових зразках поведінки, які являються ключем для
поняття суспільства в цілому, на суспільних структурах (сім`я,
релігія, політичний, економічний устрій).
Б. На моделях народжуваності, смертності, міграції і пов’язаних з
цими моделями поведінки людей
В. На мотивах і актах поведінки індивідів, суті їх вчинків
Г. На аналізі норм, правил поведінки в суспільстві, суспільних
цінностей.
53. Домінуючою теорією на рівні мiкросоціологічного аналізу являється теорія...
А. Структурного функціоналізму
Б. Теорія конфлікту
В. Теорія соціальної дії.
Г. Соціальної драматургії
54. Який із елементів являється першим в програмі соціологічного дослідження?
А. Визначення мети дослідження
Б. Уточнювання і інтерпретація понять
В. Висунення робочої гіпотези
Г. Визначення і формулювання проблеми
55. Вся сукупність одиниць спостережень, які мають відношення до проблеми
соціологічного дослідження.
А. Суспільство в цілому
Б. Соціальна група

В. Генеральна сукупність
Г. Виборча сукупність
56. Яке із перелічених теоретичних положень лягло в основу становлення соціології як
науки?
А. Соціологія повинна бути теоретичною наукою високого рівня
абстракції.
Б. Соціологія повинна описувати і реєструвати факти суспільного
життя.
В. Соціологія повинна бути побудована по моделі природничих наук (фізики, Віології і
т.д.)
Г. Неможливо з наукової точки зору вивчати суспільство,
розвиток суспільства - це спонтанний процес.
57. Хто із соціологів розглядав соціологію як "соціальну біологію"?
А. Г. Спенсер
Б. О.Конт
В. К.Маркс.
Г. М. Вебер
58. Що є найважливішим фактором соціальної інтеграції і згоди в суспільстві з точки зору
теорії структурного функціоналізму.
А. Міцна суспільна влада, яка здійснює репресивні міри.
Б. Злагоджена робота правоохоронних органів, яка забороняє любі
прояви суспільного безладдя.
В. Влада грошей.
Г. Згода суспільства слідувати загальній системі цінностей.
59. Соціальна позиція людини в суспільстві, передбачаюча певні права і обов’язки
А. Роль
Б. Статус
В. Норма
Г. Фактор
60. Виберіть положення, яке підкреслює специфіку соціологічного підходу до особистості
А. Вивчення особистості як інтегральної цілісності біогенних,
психогенних, соцiогенних елементів
Б. Вивчення особистості як продукту суспільства, взаємозв’язку
особистості і суспільства, регуляції і саморегуляції соціальної
поведінки особистості
В. Вивчення особистості як конкретного відбиття суті людини,
і унікальності його внутрішнього світу
Г. Вивчення особистості з точки зору громадської дієздатності,
громадянських прав, обов’язків і свобод
61. Визначення якого поняття приведено нижче: „Процес становлення особистості у
процесі освоєння соціальних норм, культурних цінностей, правил поведінки даного
суспільства”?
А. Інтеграція
Б. Соціалізація
В. Виховання
Г. Особистісний ріст

62. Е.Дюркгейм розглядав проблему девіантної поведінки в тісному взаємозв язку з
поняттям, яке означає "такий стан суспільства, в якому більша частина його членів, знає
про існування зобов’язуючих норм, але ставиться до них негативно або байдуже". Що це
за термін?
А. Межевий стан
Б. Перехідний період
В. Аномія
Г. Криза
63. Соціальний престиж-це
А. місце, положення людини у соціальній структурі, системі соціальних відносин
Б. оцінка оточення різних видів діяльності у відповідності до пануючих культурних
стандартів та цінностей
В. соціальна позиція індивіда
Г. оцінка людиною власної діяльності, професії
64. До якого типу особистості можна віднести слідуюче визначення: "сукупність спільних
для членів даного суспільства, типових властивостей особистості, що переважають на
даному етапі розвитку суспільства"
А. ідеальний
Б. базисний
В. модальний
Г. демократичний
65. Стан, який передбачає згоду індивіда з цінностями, цілями суспільства і застосуванням
законних шляхів їх досягнення
А конформізм
Б. компромісність
В. безконфліктність
Г. альтернативність
66. Система норм і цінностей, які відрізняють культуру певної групи від культури
більшості суспільства
А. контркультура
Б. субкультура
В. антикультура
Г. елітна культура
67. Конкретне вираження суті людини, втілення і реалізація в ній системи соціально
важливих рис і характеристик данного суспільства
А. людина
Б. індивід
В. індивідуальність
Г. особистість
68. Динамічна характеристика статусу
А. Функція
Б. Дія
В. Відносини
Г. Роль
69. Які із приведених нижче утворень є соціальною спільнотою
А. Профсоюзи

Б. Держава
В. Медицина
Г. Етнос
70. Яка із категорій розглядаються як ключова, основна категорія соціологічного
аналізу
А. Соціальний інститут.
Б. суспільство в цілому.
В. Соціальна спільнота
Г. Соціальна група.
71. До якої із функцій соціології відноситься слідуюча позиція:
"Одержані соціологами факти соціальної дійсності, виявлені закономірності і тенденції
дозволяють більш ефективно вирішувати соціальні проблеми і здійснювати соціальні
реформи"?
А. Пізнавальна
Б. Методологічна
В. Виховальна
Г. Практично-преобразуюча
72. Коли виникла соціологія як самостійна наука?
А. В епоху античності.
Б. В ХVП ст.
В. В 30-40 рр. XIX ст.
Г. ХVШ ст.
73. Хто являється засновником соціології як самостійної наукової дисципліни?
А. Платон.
Б. Арiстотель
В. О. Конт
Г. К.Маркс
74. Хто із соціологів назвав соціологію "соціальною фізикою"?
А. Р. Дарендорф
Б. О.Конт
В. П.Сорокін
Г. К.Маркс
75. Хто із соціологів ввів в соціологічний аналіз поняття "норма" і "патологія"?
А. Р.Дарендорф
Б. Е. Дюркгейм
В. К.Маркс
Г. Т.Парсонс
76. Визначення якого поняття приведено нижче: "низка упорядкованих і
взаємообумовлених зв’язків між елементами соціальної системи"?
А. Соціальна група
Б. Соціальний iнститут
В. Соціальна структура
Г. Соціальна мобільність
77. Великі групи людей, яких розрізняють за їх місцем в історично визначеній
системі суспільного виробництва, за їхнім відношенням до засобів виробництва, за їх

роллю в суспільній організації праці, за способом одержання і розміром тієї долі
богатства, якою вони розпоряджаються.
А. Класи
Б. Соціальні групи
В. Страти
Г. Соціальний прошарок
78. До якого виду соціальної мобільності відносяться зміни в географічному просторі і
перехід із групи в групу без зміни соціального положення
А. Вертикальна мобільність
Б. Міжгенераційна мобільність
В. Внутрішньогенераційна мобільність
Г. Горизонтальна мобільність
79. Найважливішим поняттям для аналіза соціальної структури являється поняття, яке
означає "стійкий комплекс формальних і неформальних правил, норм, які регулюють
різні сфери людської діяльності і організують їх в систему ролів і статусів, що утворюють
соціальну систему". Це поняття називається...
А. Соціальна група
Б. Соціальна стратифікація
В. Соціальний інститут
Г. Соціальна організація
80. Людина як одиничний представник тієї чи іншої соціальної спільноти
А. Індивід
Б. Особистість
В. Індивідуальність
Г. Біологічний вид
81. В теорії Т. Парсонса і ряді інших соціологічних теорій агентом первинної соціалізації
вважається
А. Традиції
Б. Засоби масової Інформації
В. Сім`я
Г. Школа
82. Девіантна поведінка
А. Діяльність людини яка не відповідає нормам даного суспільства
(стереотипам, зразкам поведінки)
Б. Пияцтво, наркоманія, суіцид, преступність, проституція
В. Відсутність чіткої моральної регуляції поведінки індивідів
Г. Межа, міра дозволеного чи обов’язкової поведінки в суспільстві
83. Переміщення індивіда або соціальної групи із однієї соціальної страти в другу, зміна
місця того чи іншого соціального суб'єкта у соціальній структурі
А. соціальний рух
Б. міграція
В. соціальна мобільність
Г. соціальна зміна
84. Хто із вчених-соціологів є засновником теорії соціальної мобільності
А. Д. Мід
Б. Т. Парсонс

В. П. Сорокін
Г. Р. Дарендорф
85. Перехідне, структурно невизначене соціальне положення суб'єкта
А. деструктивність
Б. декласованість
В. маргінальність
Г. депривація
86. Засвоєння нових цінностей, ролей, навичок замість попередніх недостатньо засвоєних
або застарілих
А. десоціалiзація
Б. адаптація
В. інтеріорізація
Г. ресоціалізація
87. Як називається процес активного пристосування індивіда (групи індивідів) до
соціального середовища
А. інтеріорізація
Б. соціалізація
В. соціальна адаптація
Г. соціальна мобільність
88. До якого виду соціальної мобільності відносяться перехід з одної страти в іншу
(скажімо, з бідних в багаті)
А. Горизонтальна
Б. Міжгенераційна
В. Вертикальна
Г. Географічна
89. Як називають соціальну групу (страту), членством в якій людина зобов'язана
виключно своїм народженням
А. Рабство
Б. Еліта
В. Клас
Г. Каста
80. Соціальна мобільність це:
А. Ієрархічно упорядкована сукупність індивідів
Б. Між групова рухливість населення
В. Поділ суспільства на соціальні групи
Г. Взаємодія носіїв соціальних статусів
91. До якої із функцій соціології відноситься наступна позиція:
"Одержані соціологами факти соціальної дійсності, виявлені закономірності і тенденції
дозволяють більш ефективно вирішувати соціальні проблеми і здійснювати соціальні
реформи"?
А. Пізнавальна
Б. Методологічна
В. Виховна
Г. Практично-преобразуюча
92. Який із елементів являється першим в програмі соціологічного дослідження?
А. Визначення мети дослідження

Б. Уточнювання і інтерпретація понять
В. Висунення робочої гіпотези
Г. Визначення і формулювання проблеми
93. Вся сукупність одиниць спостережень, які мають відношення до проблеми
соціологічного дослідження.
А. Суспільство в цілому
Б. Соціальна група
В. Генеральна сукупність
Г. Виборча сукупність
94. Визначення якого поняття приведено нижче: „Процес становлення особистості у
процесі освоєння соціальних норм, культурних цінностей, правил поведінки даного
суспільства”?
А. Інтеграція
Б. Соціалізація
В. Виховання
Г. Адаптація
95. До якої групи інститутів відноситься держава
А. Культури
Б. Економічні
В. Політичні
Г. Сім'я та шлюб
96. Яке із перелічених теоретичних положень лягло в основу становлення соціології як
науки?
А. Соціологія повинна бути теоретичною наукою високого рівня
абстракції.
Б. Соціологія повинна описувати і реєструвати факти суспільного
життя.
В. Соціологія повинна бути побудована по моделі природничих наук (фізики, біології і
т.д.)
Г. Неможливо з наукової точки зору вивчати суспільство,
розвиток суспільства - це спонтанний процес.
97. Хто із соціологів розглядав соціологію як "соціальну біологію"?
А. Г. Спенсер
Б. О.Конт
В. К.Маркс.
Г. М. Вебер
98. Соціальний престиж-це
А. місце, положення людини у соціальній структурі, системі соціальних відносин
Б. оцінка оточення різних видів діяльності у відповідності до пануючих культурних
стандартів та цінностей
В. соціальна позиція індивіда
Г. оцінка людиною власної діяльності, професії
99. Ієрархічно організована структура соціальної нерівності, яка існує в певному
суспільстві в даний історичний проміжок часу.
А. Соціальна структура
Б. Соціальна мобільність

В. Соціальна стратифікація
Г. Соціальна взаємодія
100. Молодь-це:
А. Соціально-територіальна група
Б. Соціально-класова група
В. Соціально-етнічна група
Г. Соціально демографічна група
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