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Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота та 
розгорнутість відповіді,  визначення  етапів, функцій досліджень соціальних проблем, 
уміння аналізувати  проблемні  ситуації з подальшим визначенням варіантів розв’язання, 
вибір методів наукового дослідження, визначення шляхів розв’язання обраної соціальної 
проблеми. 

1.  Визначити актуальні теми соціальних досліджень. 
2. Обґрунтувати актуальність обраної теми дослідження актуальної соціальної 

проблеми. 
3. Охарактеризуйте соціальні проблеми щодо дітей та молоді. 
4. Розкрити сутність соціального дослідження, його завдань 
5. Визначить специфіку соціальних досліджень. 
6. Схарактеризуйте принципи проведення наукових досліджень. 
7. Функції соціального дослідження. 
8. Визначить завдання кожного етапу соціального дослідження. 
9. Особливості застосування  тестування у соціальному дослідженні.  
10. Особливості застосування анкетування у соціальному дослідженні. 
11. Визначить мету та завдання  експерименту у соціальних дослідженнях. 
12. Розкрийте особливості соціального дослідження.    
13. Розкрийте роль методів обробки даних у соціальному дослідженні. 
14. Розкрийте роль емпіричних методів у науковому дослідженні. 
15. Схарактеризуйте метод   контент – аналізу у соціальних дослідженнях.  
16. Створіть програму соціального дослідження. 
17. Схарактеризуйте метод моделювання у  наукових дослідженнях.  
18. Схарактеризуйте етапи соціального дослідження. 
19. Розкрийте роль теоретичних методів у соціальному дослідженні. 
20. Визначення мети та завдань соціального дослідження. 
21.  Класифікація методів  наукового дослідження. 
22. Послідовність проведення  соціального дослідження 
23. Вимоги до проведення наукового  дослідження. 
24. Основна мета  фундаментального соціального дослідження. 
25. Розкрийте роль експерименту у соціальному дослідженні. 
26. Основна мета прикладного соціального дослідження. 
27. Розкрийте роль та значення констатувального експерименту у дослідженні 

актуальної соціальної проблеми. 



28. Основні вимоги до оформлення результатів дослідження актуальних соціальних 
проблем. 

29. Заальне поняття про статистику та її галузі. 
30. Послідовність статистичного дослідження. 
31. Принципові особливості статистичної характеристики досліджуваних явищ. 
32. Завдання статистичного дослідження. 
33. Схарактеризуйте головну функцію статистики. 
34. Джерела інформації соціальної статистики. 
35. Зв'язок соціальної статистики з іншими науками. 
36. Види соціального забезпечення і соціальної допомоги, завдання їхнього 

статистичного вивчення. 
37. Схарактеризуйте етапи статистичного дослідження. 
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