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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. 
 
3. Цим терміном позначають сумарний ефект програми чи проекту, який відбувається 
в середньостроковій або довгостроковій перспективі, і може бути запланованим чи 
незапланованим, позитивним або негативним: 

1. Вплив 
2. Результат 
3. Наслідок 
4. Внесок 
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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) сформулюйте об'єкт і предмет можливого емпіричного соціологічного 
дослідження за заданою темою; 

2) сформулюйте 1-2 дослідницьких питань в рамках заданої теми; 
3) здійсніть концептуалізацію (теоретичну інтерпретацію) 2-3 важливих 

понять дослідження, безпосередньо пов’язаних із сформульованими 
дослідницькими питаннями (п. 2); 

4) проведіть операціоналізацію (емпіричну інтерпретацію) визначених в п. 3 
понять: надайте перелік емпіричних індикаторів для кожного поняття; 

5) сформулюйте 2-3 гіпотези, пов’язаних із дослідницькими питаннями 
(п. 2);  

6) визначте метод/методи збору інформації; обґрунтуйте вибір з 
урахуванням  зробленої операціоналізації (п. 4) та необхідності перевірки 
визначених гіпотез (п. 5).  
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