
Повна назва: Галузеві соціології: Соціологія глобальних процесів 

Статус: Вибіркова 

Мета: визначення сутності основних теорій глобалізації, з'ясування ключових аспектів та факторів 

глобалізації, окреслення методологічних основ дослідження глобальних процесів та їх 
проявів. 

Обсяг, методики, технології викладання дисципліни:  

Тематичний план дисципліни «Галузеві соціології: Соціологія глобальних процесів» 

складається із двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов ’язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом і взаємозв’язками. 

     Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються 

такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться практичні 

приклади; заняття проводяться з використанням технічних і програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з соціології глобальних процесів та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

                                Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 
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денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. Розвиток соціології глобальних процесів 

Розвиток соціології 

глобальних процесів 



Тема 1. 

Становлення та 

Розвиток соціолог 

соціології глоб. 

Проц.. 

глобальних 

процесів 

24 4 4   29       

Тема 2. 

Модернізація та 

глобалізація як 
соціологічні 

парадигми 

24 4 4   29       

ТемаЗ. Сутність та 

особливості 
глобалізаційних 

теорій 

26 6 4   32      І 

Разом за змістовим 
модулем 1 

74 14 12   90       

Змістовий модуль ІІ Сучасні глобалізаційні процеси 

уль II. Сучасні гло 

балізаційні процеси 

Тема 4. Глобальні 
процеси в економіці 

та політиці 

27 6 4   15       

Тема  5. 
Соціокультурні 
прояви глобалізації 

26 6 4   15      і 

Тема 6. Сім'я та 
індивід             в 

умовах глобалізації 

23 6 2   25       

Тема 7. 

Антиглобалізм як 

соцільний рух та 
ідеологія 

22 4 2   20       

Тема 8. 

Україна у світі, що 
глобалізується 

26 6 4   17       



Разом за змістовим 
модулем 2 

124 28 16   92       

Усього годин 198 42 28      182       

 

Знання та навички: студенти повинні 
 знати: 

- визначення специфіки та предмету соціології глобальних процесів; 
- категоріальний апарат соціології глобальних процесів; 
- зміст основних етапів теоретичного осмислення глобалізації; 

- основні напрямки розвитку сучасної соціології глобальних процесів; 
- основні прояви глобалізаційних процесів; 

- рівні та виміри глобалізації 
На основі цих знань повинні бути сформовані 

 вміння: 

-   розглядати глобалізацію як нове явище сучасності; 
- застосовувати основні поняття та категорії соціології глобалізації при  

аналізі сучасних суспільств; 
- аналізувати прояви глобалізації на мезо-, макро- та макрорівнях. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 
відводиться 70 годин / 3 кредити ECTS. 
Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання 
самостійних письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; 

залік. 
Протягом двох триместрів здійснюється поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, 

перевірки самостійних робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних 
творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Галузеві 

соціології: Соціологія глобальних процесів»  проводиться відповідно до 
навчального плану у вигляді заліку в 11 триместрі, в терміни, встановлені графіком 
навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 
Оцінювання: 

       Форма контролю Максимальна 
оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів            Сума балів 

 

 

 

 

                        



Доповідь на сем. заняттях 5 5 25 

        Тестування         5 2 10 

Модульна контрольна 
робота 

4 

 

3 12 

Написання та захист 

реферату 

        8 8 

Творчо-пошукова робота 15 

 

1 15 

       Загальна       кількість балів  

 

 70 

Залік                                                                                                            30 

Всього за 10, 11 триместри                                                                                 100 

 Викладач:  

Бороденко Олег Віталійович, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри 
соціології ЧНУ імені Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 23 роки. Кількість 

виданих наукових праць – 21. В 2013 році захищено дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук зі спеціальності 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія 

культури. Тема дисертації: «Тілесний і духовний аспекти людського буття в творчості 
Андрія Платонова». 

Сфера наукових інтересів – соціологія літератури, соціологія творчості, історія 
соціологічної думки. 

 


