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Програма додаткових вступних випробувань з фаху для осіб, що здобули
освітній ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки) та проходять вступні випробування
(співбесіду з фаху) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
054 «Соціологія».
Програму розроблено кафедрою політології, соціології та соціальних
комунікацій

ПЕРЕДМОВА
Мета додаткового фахового випробування (співбесіди з фаху) полягає в
комплексній перевірці знань абітурієнтів, отриманих ними в результаті
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою
та навчальними планами відповідних напрямів підготовки/спеціальностей
бакалаврів.
Абітурієнт під час додаткового фахового випробування (співбесіди з
фаху) повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані
уміння та знання щодо узагальненого об’єкта дослідження і здатність
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.
Додаткове фахове випробування базується на матеріалах з дисципліни
«Соціологія».
МЕТА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення
конкурсного відбору для навчання в Державному університеті
інтелектуальних технологій і зв’язку (далі: ДУІТЗ) за відповідною
спеціальністю.
ФОРМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Державного університету
інтелектуальних технологій і зв’язку у 2021р», для здобуття освітнього
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) передбачено
обов’язкове складання додаткового випробування (співбесіди) з фахової
дисципліни. Нижче наведена структура даного випробування та навчальні
матеріали, які рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього.
1. Абітурієнту пропонується три запитання для співбесіди з фаху, які
взято з відповідної навчальної програми дисципліни відповідно до програми
підготовки бакалаврів.
2. Перелік запитань, покладених в основу додаткового фахового
випробування наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі
на сайті ДУІТЗ (www.suitt.edu.ua).
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3. При оцінюванні знань абітурієнта під час додаткового фахового
випробування (співбесіди з фаху) використовується система оцінювання
«склав/не склав».
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Додаток 1
Перелік запитань до додаткових вступних випробувань з фаху
для здобуття ступеня магістра
За спеціальністю: 054 «Соціологія»
1. Західноєвропейська соціологія (19 - початок 20 століття)
2. Класична зарубіжна соціологія
3. Сучасна зарубіжна соціологія
4. Соціологія в Україні
5. Об'єкт і предмет соціології
6. Структура соціології
7. Методи соціології
8. Функції соціології
9. Місце соціології в системі суспільних наук
10. Науковий метод в соціології. Види соціологічних досліджень
11. Методи збору інформації
12. Опитування
13. Анкетування.
14. Спостереження
15. Аналіз документів.
16. Методи обробки інформації
17. Соціологія праці
18. Соціальна структура
19. Етносоціологія
20. Соціологія сім'ї
21. Соціологія молоді
22. Політична соціалізація
23. Соціологія особистості
24. Соціологія освіти
25. Соціологія молоді
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