
Повна назва: Соціокультурний розвиток людства. 

Статус: дисципліна за вибором студентів циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки. 

Мета: ознайомлення студентів з етапами соціокультурного розвитку людства; 

поняттям лінійності та циклічності (стадійності) розвитку культури; а також з 

категоріями: релігійна культура, класова культура, культура соціумів, національна 

культура, регіональна культура. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Соціокультурний розвиток людства» складається з 

двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв’язками. 

Використовуються такі форми та методи навчання: 

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

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, на яких викладач організовує дискусію навколо попередньо 

визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально 

виконаних завдань; 

3) консультації: індивідуальні, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні  індивідуальних завдань, завдань самостійної роботи, роз’яснення окремих 

розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять; групова 

–   з теоретичних питань навчальної дисципліни (підготовка до іспиту, до написання ККР); 

4) самостійна робота, яка передбачає роботу студентів з підготовки до 

семінарських занять та іспиту, з виконання письмових завдань самостійної роботи, ІНДЗ  

у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Структура навчальної дисципліни 

№  Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, 

годин Форми 

контролю Аудиторні Самост.

робота  лекц. сем. 

Змістовий модуль 1. Філософські, політичні та екологічні аспекти 

соціокультурного розвитку людства 

1. Соціокультурний розвиток 

людства як галузь наукового 

знання 

15 4 2 9 оцінювання на 

семінарі, 

перевірка 

завдання СР 

2. Культура і природа: біосфера, 

соціосфера та етносфера в 

культурному процесі 

15 4 2 9 оцінювання на 

семінарі 

3. Вплив політики та ідеології на 

розвиток культури 

15 2  13 оцінювання на 

семінарі, 

перевірка 

завдання СР 

 Разом за модулем 1. 45 10 4 31 Контр. робота 

Змістовий модуль 2. Геополітичні та технократичні аспекти 

сучасного соціокультурного розвитку людства 

4. Інформаційне суспільство та 

поява віртуальної культури 

15 2 2 11 оцінювання 

на семінарі 

5. Транскультурні та гендерні 

аспекти сучасної культури 

15 4 2 9 оцінювання на 

семінарі, 

перевірка 

завдання СР 



6. Соціокультурна динаміка в 

процесі глобальних 

трансформацій 

15 4 2 9 оцінювання на 

семінарі, 

перевірка 

завдання СР 

 Разом за модулем 2. 45 10 6 29 Контр. робота 

Усього годин 90 20 10 60 Іспит 

 

Знання та навички: згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні у процесі вивчення курсу 

знати: 

- особливості та специфіку культурного розвитку людства; 

- соціально-економічні, політичні, духовно-релігійні, етнокультурні аспекти 

соціокультурного розвитку людства; 

- класифікацію культур; 

- взаємозалежність різних складових культури; 

- відмінності етнокультурних і релігійних традицій різних регіонів світу;  

- основні концепції розвитку культури ХХ – поч. ХХІ ст. 

вміти: 

- розпізнавати типи  культури; 

- аналізувати типові риси соціокультурного розвитку сучасності;  

- порівнювати основні концептуальні підходи щодо оцінки соціально-економічних, - 

- політичних, духовних аспектів розвитку культури сьогодення; 

- прогнозувати тенденції подальшого соціокультурного розвитку людства. 

Кількість годин (кількість кредитів ECTS): на вивчення дисципліни відводиться 

90 годин / 3 кредити ECTS по 30 годин. 

Види контролю. Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль за рівнем засвоєння студентами знань і формування вмінь. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських занять, захисту індивідуальних навчально-

дослідних завдань (реферат, підготовка програми дослідження), перевірки письмових 

завдань самостійної роботи та контрольних робіт. Підсумковий контроль (семестровий) 

проводиться у формі іспиту в 9 семестрі в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу та в обсязі навчального матеріалу. Також передбачено проведення ККР з метою 

перевірки залишкових знань відповідно до затвердженого графіку їх проведення для 

студентів спеціальності «Соціологія». 

Оцінювання: 

 Форма контролю Максимал. оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума балів 

Опитування  на семінарі, виконання 

завдань практичного заняття 
3 3 9 

Письмове завдання СРС 5 3 15 

Контрольна робота 7 3 21 

ІНДЗ 15 1 15 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за семестр   100 

 


