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1. Тестова частина.  
 

Всі питання містять один правильний варіант відповіді 
1. У чому полягає суспільне призначення соціально-технологічної діяльності? 

1. Соціально-технологічна діяльність є засобом створення нових знарядь праці. 
2. Соціально-технологічна діяльність є засобом освоєння нових джерел енергії. 
3. Соціально-технологічна діяльність є засобом модернізації суспільного життя та 

підвищення ефективності взаємодій індивідуальних та колективних соціальних суб’єктів. 
4. Соціально-технологічна діяльність є засобом створення нових  штучних матеріалів. 
 
 

2. Яке із наведених визначень найбільш адекватно розкриває зміст поняття «соціальна 
технологія»? 

1. Соціальна технологія – це спеціалізований інструмент управління. 
2. Соціальна технологія - це спеціалізований інструмент досягнення певної соціальної 

мети. 
3. Соціальна технологія є спеціалізованим типом науково-пізнавальної та практичної 

діяльності, спрямованої на оптимізацію та підвищення ефективності взаємодій 
індивідуальних та колективних соціальних суб’єктів та гуманізацію суспільного життя. 

4. Соціальна  технологія  - це певний тип цілераціональної  активності соціальних 
суб’єктів, які прагнути реалізувати власні інтереси. 
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2. Ставлення студентів міста Києва до волонтерської діяльності 

Розгляньте наведене вище соціальне явище (або процес) і дайте розгорнуту 
відповідь за такою логічною схемою:  

1) уточніть предметну сторону проблеми дослідження, сформулюйте об'єкт 
і предмет;  

2) сформулюйте мету і завдання дослідження; 
3) виділіть основні поняття та зробіть інтерпретацію 1-3 основних понять, 

які пов’язані між собою змістовно, виділіть емпіричні індикатори 
проінтерпретованих основних понять  

4) сформулюйте 2-4 гіпотези стосовно предметної сторони проблеми;   
5) обґрунтуйте вибір методу/методів збору відповідної інформації. Які 

аспекти предмету дослідження дозволить розкрити така інформація?   
 

 


