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ДИСЦИПЛІНА «СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ»  
 
Анотація. Дисципліна забезпечує особистісний, соціальний і професійний розвиток аспіранта, 
формування компетенції щодо розуміння інверсійного характеру соціокультурних процесів, що 
базується на переході від природно-історичного до соціокультурного типу розвитку 
суспільства. Дисципліна спрямована на ознайомлення молодих дослідників із особливостями 
застосування принципів, основних категорій та понять соціокультурного аналізу як одного із 
провідних підходів у сучасній гуманітаристиці, в дослідженнях сучасного українського 
суспільства та визначеннях перспектив суспільного розвитку, у тому числі – євроінтеграції та 
впровадження в країні моделей успішного розвитку. Особлива увага надається 
соціокультурному аспекту вивчення соціальних проблем та визначення соціокультурних 
дисбалансів суспільства, які утворюють найбільш суттєві ризики суспільного розвитку. Окрім 
опанування засад соціокультурного аналізу як особливої методології соціологічного 
теоретизування, вивчення матеріалів даного курсу сприятиме формуванню у аспірантів 
наукового світогляду, значно підвищить їх загальноосвітній та культурний рівень, а відповідно, 
і рівень фахової підготовки. 
Мета навчальної дисципліни: поглибити знання аспірантства щодо теоретичних засад і 
дослідницьких методів вивчення соціокультурних процесів розвитку сучасного суспільства, а 
також про соціокультурний підхід в соціальних науках, продемонструвати можливості його 
застосування в дослідженнях проблем і перспектив розвитку українського суспільства, що 
сприятиме досягненню успішного соціального життя індивідів, ефективній соціалізації, 
громадянського визрівання молодих людей, побудові ними  успішного соціального 
середовища для власного (у тому числі – професійного) життя. 
Попередні вимоги щодо опанування дисципліною:  

 знати основи соціології, політології, історії,. 
 вміти застосовувати критичний аналіз, розрізняти наукове і буденне знання, вміти 

працювати в групі, бути відкритим у спілкуванні, вести наукову дискусію. 
Змістовні модулі:  

 Соціокультурні процеси в сучасному суспільстві. 
 Соціокультурний аналіз соціальних феноменів  

Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання  
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (10 год. – лекційні заняття, 12 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач Малес Л.В..., д. соціол. н., доцент кафедри теорії та історії соціології. 
Інформація про викладачів: https://sociology.knu.ua/uk/person/males-lyudmyla-volodymyrivna 
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