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Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти

магістра спеціальності 054 «Соціологія». Вона містить розділи, у першому з
яких відображені, основні питання освітнього компоненту «Інституційна
соціологія» програми 054 «Соціологія» рівня «магістр»; а у другому –
основні питання освітнього компоненту «Соціологія соціальних проблем»
програми 054 «Соціологія» рівня «магістр».

Розроблені питання базуються на навчальних компонентах програми
рівня «магістр» зі спеціальності 054 «Соціологія»: компонент 1.
Інституційна соціологія; компонент 2. Соціологія соціальних проблем,
спрямовані на виявлення знань та умінь здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія».

Розділ 1. Інституційна соціологія.

1. Г. Спенсер, Е. Дюркгайм, М. Вебер та їхні трактування соціальних
інституцій.

2. Структурно-функційна /Т.Парсонс, Р. Мертон/ парадигма у
дослідженнях соціальних інституцій.

3. Інтеракціоністський підхід до соціальних інституцій /Дж.Мід,
П.Бергер, Т.Лукман/: порівняльний аналіз.

4. «Старий» та «новий» інституалізм: порівняльна характеристика.
5. Дослідження соціальних інституцій у сучасній українській соціології.
6. Основні підходи до розуміння соціальних інституцій сучасними

соціологами.
7. Соціальний інститут/соціальна інституція: трактування термінів.
8. Інституалізація/деінституалізація: сутність феноменів.
9. Структура соціальних інституцій.
10.Варіанти класифікації соціальних інституцій в сучасній соціології та їх

евристичний потенціал.
11.Сутність системного розуміння соціальних інституцій та його

евристичні можливості.
12.Соціальні інституції: проблеми функціонування та дисфункції.
13.Можливі наслідки трансформацій в одній із соціальних інституцій для

інституційної системи суспільства в цілому.



14.Сутність координації та субординації в інституційній системі
суспільства.

15.Проблема автономності соціальних інституцій в інституційній системі
суспільства.

16.Шляхи легітимації соціальних інституцій.
17.Проблема балансу між консервативністю та інноваційністю соціальних

інституцій
18.Проблема керованості  інституційних трансформацій.
19.Соціальні інституції та соціальні організації: варіанти трактування та

розрізнення термінів в сучасній соціології.
20.Інституалізація соціальної роботи в сучасній Україні.

Розділ 2. Соціологія соціальних проблем.

1. Теоретичні рамки соціологічного аналізу соціальних проблем.
2. Соціальні проблеми у вимірі функціоналістської  парадигми.
3. Соціальні проблеми у вимірі конфліктологічної  парадигми.
4. Соціальні проблеми у вимірі інтеракціоністської  парадигми.
5. Соціальна проблема як вияв соціальної патології.
6. Соціальна проблема і соціальна дезорганізація.
7. Соціальна проблема як дисфункціональний стан суспільства
8. Етапи розвитку соціології соціальних проблем.
9. Поняття та основні характеристики соціальної проблеми.
10.Концептуалізація соціальних проблем
11.Структура соціальної проблеми та її аналіз.
12.Динаміка соціальної проблеми.
13.Суб'єкти процесу соціальної проблематизації: активісти і експерти.
14.Суб'єкти процесу соціальної проблематизації: засоби масової інформації.
15.Дискурс–аналіз як соціологічний інструментарій дослідження соціальних

проблем.
16.Фрейм-аналіз та його евристичні можливості при вивченні соціальних

проблем.
17.Стратегії проблематизації та депроблематизації.
18.Труднощі ідентифікації соціальних проблем.
19.Інструменти регулювання соціальних проблем та можливості їх

застосування.
20.Соціальна робота в системі інструментів регулювання соціальних

проблем.

Форми контролю та критерії оцінювання
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до правил прийому до аспірантури Національного
університету "Львівська політехніка" у відповідному році.

Вступний іспиті зі спеціальності 054 «Соціологія» проводиться у
письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується



Ректором Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 054
«Соціологія» формуються в обсязі програми вищої освіти магістра зі
спеціальності 054 «Соціологія» та затверджуються на засіданні Вченої ради
Навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за
100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
054 «Соціологія» містить:

● письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з
розділу 1 «Інституційна соціологія» і два питання з розділу 2
«Соціологія соціальних проблем» (кожне із чотирьох питань
екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів,
максимальна сумарна кількість балів для письмової компоненти – 80
балів);

● усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань
(кожне із чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в
5 балів, максимальна сумарна кількість балів для усної компоненти – 20
балів).
Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти

вступного іспиту зі спеціальності 054 «Соціологія» є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і
послідовно, з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі
та всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих
чи інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно
та обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти та 4 бали для питань усної компоненти ):
вступник в аспірантуру добре засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту
питання; аргументовано викладає його; розкриває основний зміст питання,
дає неповні визначення понять, допускає незначні порушення в послідовності
викладення матеріалу та неточності при використанні наукових термінів;
нечітко формулює висновки, висловлює свої міркування щодо тих чи інших
проблем, але припускається певних похибок у логіці викладу теоретичного
матеріалу.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та
3 балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває
зміст питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного
змісту питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
непереконливо відповідає, плутає поняття;



Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та
0-2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не
знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 054 «Соціологія»
передбачає необхідність неухильного дотримання норм та правил академічної
доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у
Національному університеті «Львівська політехніка». За порушення
зазначених норм та правил вступники в аспірантуру притягаються до
відповідальності згідно вимог чинного законодавства.
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