
ТЕСТИ З СОЦІОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Хто з учених уперше використав термін «соціологія»?
а) Ч. Дарвін; б) О. Конт; в) К.Маркс; г) М. Вебер; д) Е. Дюркгейм.

2. Як називається процес зміни соціального статусу?
а) мобільність; б) міграція; в) адаптація; г) імміграція.

3. Засвоєння індивідом ціннісних уявлень, суджень, вірувань у ході процесу 
соціалізації називається:
а) адаптація; б) хабитуализація; в) інтеріоризація.

4. Хто з соціологів розглядав суспільство як біологічний організм?
а) Е. Дюркгейм; б) М. Вебер; в) Г. Спенсер; г) К.Маркс; д) Т. Парсонс.

5. Соціологія відрізняється від  інших наук, що вивчають суспільство, тим, 
що: 
а) вивчає суспільство як цілісну систему; 
б) вивчає поведінку людини;
в) вивчає вплив соціальних аспектів на економічну, політичну і інші види 
поведінки індивідів і суспільних структур; 
г) вірних варіантів відповіді немає.

5. Хто з соціологів запропонував «соціальну дію» розглядати як вихідний 
пункт соціологічного аналізу?
а) О.Конт; б) Е.Дюркгейм; в) Г.Спенсер; г) М.Вебер; д) Г.Зімєль.

7. Які із зазначених критеріїв визначають місце лютини в системі соціальної 
стратифікації?
а) дохід; б) віросповідання; в) політична орієнтація; г) освіта; д) мова; 
е) престиж професії.

8. Хто з соціологів уперше використав поняття «структура» і «функція» при 
дослідженні суспільства?
а) О. Конт; б) М. Вебер; в) Г. Спенсер; г) Е. Дюркгейм; д) К.Маркс.

9. Програма конкретного соціологічного дослідження обов'язково включає 
«формулювання гіпотези»?
а) так;  б) ні.

10. Прийнята в окремих соціальних колах система правил поведінки це: 
а) звичаї;   б) манери;   в) звички;   г) етикет;   д) характери;   е) традиції.

11. Хто з соціологів як засіб узагальнення різноманіття емпіричної дійсності 
використав поняття «ідеальний тип»?



а) О. Конт;  б) М. Вебер;  в) Г. Спенсер;  г) Е. Дюркгейм;  д) К. Маркс.

12. Соціальні потреби в ієрархії А. Маслоу передують екзистенціональним. 
Чи вірне це твердження?
а) так;   б) ні.

13. Яка система соціальної нерівності характеризується більш високою 
соціальною мобільністю?
а) сословна;   б) кастова;   в) класова.

14. Як називається група, що є для індивіда еталоном?
а) інгрупа;   б) референтна група;   в) аутгрупа;   г) формальна група.

15. Який критерій соціальної нерівності має універсальність?
а) утворення   б) дохід;   в) багатство   г) соціальне походження;  д) влада; 
е) престиж.

16. «Інституалізація» це:
а) упорядкованість соціальних зв'язків; 
б) існування соціальних інститутів;
в) відмирання соціальних інститутів; 
г) визначення й закріплення соціальних ролей і статусів.

17. Взаємодія особистості з соціальним середовищем, у процесі якого виникає 
згода вимог і обов'язків обох сторін, називається:
а) конфлікт;  б) адаптація;  в) интеріорізація;  г) міграція.

18. Особа, що бере участь в емпіричному соціологічному дослідженні як 
джерело інформації називається: 
а) антрепренер;  б) анкетер;  в) інтерв'юер;  г) респондент.

19. Яке поняття соціології фіксує наявність у суспільстві системи соціальної 
нерівності?
а) соціальна структура;
б) соціальна диференціація; 
в) соціальна стратифікація; 
г) соціальна гетерогенність.

20. Який тип соціальної взаємодії характеризується боротьбою суб'єктів за 
певними правилами за „щось”, що перебуває поза цими суб'єктами?
а) суперництво;   б) конкуренція;   в) конфлікт;   г) співпраця.

21. Найпростішим елементом, першоосновою суспільства як соціальної 
системи є соціальні інститути суспільства. Чи вірно це твердження?
а) так, вірне;    б) ні, не вірне. 



22. Про що мова йде в наступному тексті: “її основа  й сутність у 
нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов'язків, 
наявності або відсутності влади та впливу серед членів суспільства”:
а) про соціальну мобільність; 
б) про соціальну структуру;
в) про соціальну стратифікацію; 
г) про соціальну адаптацію; 
д) про соціальну інтеграцію.

23. Процес формування внутрішньої структури людської психіки за 
допомогою освоєння соціальних норм, цінностей і інших компонентів 
соціального середовища називається:
а) адаптація;  б) конфлікт;  в) інтеріорізація; г) мобільність.

24. Визначте неправильні судження:
а) якісні властивості й особливості людей на відміну від тварин розкриває поняття 
«особистість»; 
б) людина як окремий представник певної соціальної групи позначається 
поняттям «індивідуальність»; 
в) специфічні властивості, що відрізняють однієї людини від іншого, розкриває 
поняття «індивід»; 
г) соціальну основу життєдіяльності людей характеризує поняття “особистість”.

25. До якого соціологічного поняття відноситься наступне визначення: „це 
історично сформовані й закріплені, стійкі види соціальних взаємодій, 
покликані задовольняти суспільно значущі потреби людей»?
а) соціальна структура; б) соціальний інститут;  в) соціальна стратифікація.

26. Про яку функцію програми соціологічного дослідження йде мова в 
наступному судженні: «Розробка  загального логічного плану дослідження, 
вибір методів і способів збору й аналізу інформації»?
а) про методологічну функцію;
б) про методичну функцію;
в) про організаційну функцію.

27. Процес «соціалізації» охоплює:
а) ранній дитячий вік;
б) дитячий і юнацький вік;
в) працездатний вік; 
г) старість.

28. Метод отримання соціологічної інформації в контрольованих і керованих 
умовах дослідження соціальних об'єктів називається:
а) аналіз документів;  
б) соціологічний експеримент;



в) анкетне опитування; 
г) спостереження.

29. Соціалізація - це процес:
а) взаємодії особистості з іншими людьми;
б) розпаду особистості; 
в) деперсоналізації особистості;
г) входження людини в суспільство; 
д) деградації особистості. 

30. Рисами інституалізації є: 
а) стабільність, інтегрованість соціальних груп; 
б) деіндивідуалізація, формалізація, стандартизація соціальних зв'язків; 
в) правильних відповідей немає.

31. Визначте, до якого типу соціологічного дослідження відноситься 
наступне: «Дане дослідження спрямоване на отримання емпіричних фактів, 
що дають цілісну уяву про досліджуваний об'єкт і деякі його загальні 
ознаки?
а) розвідувальне дослідження;
б) описове дослідження;
в) аналітичне дослідження.

32. Які ознаки характеризують соціальний інститут:
а) чіткий розподіл функцій, прав та обов'язків;
б) розподіл праці і професіоналізація виконання функцій;
в) особливий тип регламентації соціальних зв'язків;
г) раціонально обґрунтований і зобов'язуючий характер регуляції;
д) наявність установ.

32. Дезорганізація соціального життя, при якому нормативний, 
інституціональний порядок у суспільстві, перестає виконувати свою 
регулюючу роль це:
а) соціальна автократія; 
б) соціальна аномія;
в) соціальна інтеріоризація.

33. Хто з соціологів досліджував девіантну поведінку в суспільстві?
а) О. Конт; б) М. Вебер; в) Г. Спенсер; г) Е. Дюркгейм; д) К. Маркс.

34. Процес формування соціальних якостей, властивостей, цінностей, знань і
вміння, завдяки яким людина стає дієздатним учасником соціальних 
зв'язків, інститутів і спільнот називається:
а) інституалізація; 
б) соціалізація; 



в) операціоналізація;
г) ідентифікація; 
д) маргиналізація.

35. Процес втрати об'єктивної приналежності до певної соціальної спільноти, 
без послідуючого суб'єктивного входження в іншу спільноту, називається:
а) міграція;  б) імміграція;  в) маргілізація;  г) менталізація; д) адаптація.


