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1. Тестова частина.

У питаннях 1-30 оберіть один правильний варіант відповіді
1. У якій з означених праць відомих соціологів–теоретиків здійснено
обґрунтування дослідницького статусу мезорівня соціологічного знання?
А) Структура соціологічної теорії ( Дж. Тернер);
Б) Запрошення до соціології..Гуманістична перспектива (П.Бергер)
В) Устрій суспільства (Е. Гіденс);
Г) Проблеми соціології(Н. Смелзер);
Д) Моральна свідомість та комунікативна дія (Ю Габермас);
Е) Індивідуалізоване суспільство (З.Бауман).
2. Який з наведених факторів не враховується при розрахунку «індексу
людської бідності» ?
А) тривалість життя;
Б) доступ до знань;
В) матеріальні умови;
Г) валовий внутрішній продукт на душу населення.
.
3. До способів підвищення надійності нечислових даних не належить:
А) співставлення з висловлюваннями інших суб’єктів;
Б) порівняння з іншими джерелами даних;
В) відбір сумнівних інтерпретацій;
Г) перетворення їх у числову форму.

………………………………………………………………………….

Пункти 31-40 містять питання множинного вибору
31. Спеціальна соціологічна теорія - це теорія, яка:
А) дозволяє пояснити відмінності між міфологією та теологією;
Б) дозволяє визначити якісну специфіку, здійснити класифікацію
функціонально автономних соціальних явищ та процесів, а також
дозволяє пояснити діяльні можливості окремих соціальних суб’єктів
(індивідів, соціальних груп, інститутів);
В) формує концептуальні уявлення стосовно змісту загальних
принципів професійної співпраці соціологів з філософами;
Г) є спеціалізованим інструментом методичного забезпечення
організації та проведення емпіричних соціологічних досліджень;
Д) є системою непідтверджених гіпотез стосовно характеру певних
соціальних явищ та процесів.
32. На яких твердженнях ґрунтується інтерсекційний підхід (intersectionality) як
стратегія дослідження соціальних нерівностей?
А) Соціальний статус визначається професійною зайнятістю індивіда.
Б) З кожною демографічною категорією пов’язані специфічні чинники
соціальних нерівностей; індивіди належать до множинних
демографічних категорій.
В) Власність на засоби виробництва обумовлює базові соціальні
нерівності.
Г) Кожна з соціальних категорій має як специфічні, так і спільні з
іншими категоріями культурні й поведінкові риси.
Д) Соціальні позиції індивіда перетинаються між собою та пов’язані з
різним обсягом життєвих шансів.
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2. Корупція як соціальне явище в сучасній Східній Європі.
Розгляньте наведене вище соціальне явище (або процес) і дайте розгорнуту
відповідь за такою логічною схемою:
А) визначити основне та кілька допоміжних понять, пов’язаних із
зазначеним соціальним явищем/процесом;
Б) розкрити основні положення базових теоретичних підходів щодо
соціологічного пояснення зазначеного явища/процесу;
В) розкрити
історичні/сучасні
моделі
прояву
зазначеного
явища/процесу;
Г) охарактеризувати прояви даного явища/процесу в сучасному
українському суспільстві;
Д) сформулювати кілька гіпотез щодо проявів певного явища та/або
зв’язків даного явища/процесу з іншими явищами/процесами, а також
обґрунтувати способи перевірки гіпотез.

