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ВСТУП

Програма вивчення навчальної  дисципліни  «Людина і  світ»  складена

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки складена відповідно

до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого  спеціаліста   зі

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Предметом вивчення   навчальної  дисципліни  «Людина  і  світ»  є:

природа людини, суспільства і держави, можливості й реалізація студентами

своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Міждисциплінарні  зв’язки: соціологія,  політологія,  правознавство,

етика,  економічна  теорія,  соціальна  психологія,  культурологія,  соціальна

екологія, філософія. 

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Людина. Соціум.

2. Політичні інститути і процеси. Культура і цивілізація.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Людина і світ» полягає у: формуванні у молодих громадян

України поваги до  прав  людини,   здатності   реалізувати   свої   права  і

свободи,  поважаючи  при цьому  права  і  свободи  інших  громадян,  а  також

діяти  у   відповідності   до власних переконань  і  цінностей  на принципах

плюралізму і демократії.

Завданнями  курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси

та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові  та

соціально-економічні  основи  життя  демократичного  суспільства. Вивчення

курсу  сприятиме  соціалізації  учнівської  молоді  та  активному включенню

її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як  правова

відповідальність,  толерантність,  ініціативність,  громадянська  активність,

національна самосвідомість. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

– Поняття людина як біосоціальна істота, індивідуальність як феномен

людини, особа, особистість, персона, громадянин. 

– Поняття «соціалізація», субкультури.

–  Поняття соціум, суспільні відносини, соціальна стратифікація.

–  Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. 

– Поняття  «дискримінація»,  ксенофобія,  расизм,  упередження,

толерантність. 

– Роль  соціальної  мобільності.  Поняття  «комунікації»  та

«комунікативність». 

– Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів. 

– Сутність стосунків між людиною та державою. Поняття прав і свобод

людини. 

– Політичні інститути і політичні процеси. 

– Співіснування культур і цивілізаційні процеси. 

– Місце України в структурі загальноцивілізаційного процесу.

Вміти:

– Аналізувати і порівнювати біологічний і соціальний початок людини.

Вільно оперувати поняттями «особа», «особистість», «громадянин». 

– Характеризувати  і  оцінювати  значення  та  роль  соціалізації,

(особистісної, родинної гендерної). 

– Аналізувати поведінку підлітків у суспільстві. 

– Визначати  роль  молодіжних  організацій  в  становленні  творчої  і

активної молоді України; зіставляти та порівнювати молодіжні організації з

молодіжними субкультурами.

– Аналізувати позитивні, нейтральні та негативні стереотипи. 

– Класифікувати  групи  упереджень  та  характеризувати  їх  вплив  на

суспільну думку.



– Аналізувати  та  оцінювати  шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Досягати консенсусу. Застосовувати на практиці різні  стратегії  розв’язання

конфліктів.

–  Розрізняти  та  характеризувати  соціальні  спільності  та  групи;

характеризувати різновиди суспільних відносин. 

–  Характеризувати стратифікацію сучасного українського суспільства. 

– Аналізувати  форми  участі  громадян  у  суспільному  житті;  брати

активну участь у житті суспільства. 

– Аналізувати  права  громадянина  і  права  людини  як  невід’ємні  і

набуті. 

– Визначати етапи становлення громадянського суспільства в Україні. 

– Характеризувати політику як суспільне явище. 

– Характеризувати принципи демократії; аналізувати ідеали та цінності

демократії. 

– Визначати  місце  України  в  загальноцивілізаційному  процесі;

аналізувати внутрішню й зовнішню політику України в рамках стратегічного

партнерства та міжнародного права.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 34 години 0,94 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Людина. Соціум.

Тема  1. Людина.  Особистість.  Громадянин.  Соціалізація

особистості.

Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен

людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин. 

Поняття  «соціалізація».  Родинна  соціалізація.  Сім&#39;я.  Гендерна

соціалізація  особистості.  Навчальний  заклад.  Однолітки.  Поняття

субкультури. Молодіжна субкультура.

Тема 2. Стереотипи та упередження. 



Стереотипи  та  їх  роль  у  житті  людини  і  суспільства.  Гендерні

стереотипи.  Поняття  «дискримінації».  Ксенофобія.  Расизм.  Упередження.

Толерантність.
Тема 3. Конфлікти.
Поняття «конфлікт». Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання. Місце конфліктів у людському

спілкуванні.
Тема 4. Соціум. Соціальна мобільність.
Поняття соціуму — суспільства людей.  Суспільні  відносини.  Основи

соціальної  стратифікації  сучасного  суспільства.  Соціальна  структура

населення. Стратифікація сучасного українського суспільства.
Поняття  «соціальна  мобільність».  Спілкування  та  співпраця  як

перспектива розвитку соціуму. Поняття «комунікації» та «комунікативність».

Участь у житті суспільства.
Тема 5. Права, свободи та відповідальність.
Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в

історії  людства.  Поняття  прав  і  свобод  людини.  Покоління  прав  людини.

Сутність  стосунків  між  людиною та  державою.  Права  та  відповідальність

людини  і  громадянина.  Відповідальність  держави  перед  людиною.

Дотримання прав і відповідальність. 
Тема 6. Громадянське суспільство.
Поняття  «громадянське  суспільство».  Суть,  атрибути  та  функції

громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.
Змістовний  модуль  2.  Політичні  інститути  і  процеси.  Культура  і

цивілізація.
Тема 1. Політика як суспільне явище.
Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура,

функції.  Типи  політичних  системи.  Політична  система  України.  Політичні

партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство. 
Тема 2. Демократія.
Поняття, форми та принципи демократії. Ідеали та цінності демократії.

Демократія  як  політичний  режим  та  народовладдя.  Вибори  як  інструмент

демократії. Типи виборів. Види виборчих систем. Виборча система в Україні.

Поняття  «громада».  Територіальне  громадське  та  місцеве  самоврядування.



Студентське  самоврядування.  Політична  діяльність  та  участь  громадян  в

управлінні суспільством.
Тема 3. Засоби масової інформації.
Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування

громадської  думки.  ЗМІ  в  демократичному  суспільстві.  Участь  ЗМІ  у

формуванні суспільної думки та громадянського суспільства. Свобода слова

та цензура. Інформаційний простір в Україні.
Тема 4. Нація. Полікультурність.
Поняття «нація». Нація як соціальний інститут. Нація етнічна та нація

політична. Світовий досвід націотворення. Нація й націоналізм. Формування

політичної нації в Україні.
Поняття «полікультурність» як  добросусідство культур.  Самобутність

та  рівноцінність  різних  культур.  Міжнаціональні  відносини  і  причини

виникнення  міжнаціональних  конфліктів,  шляхи  їх  розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.
Тема 5. Україна і світ.
Україна  в  структурі  загальноцивілізаційного  процесу.  Геополітичне

становище  сучасної  України.  Місце  України  в  інтеграційних  процесах  в

Європі. Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової

спільноти.  Глобальні  проблеми сучасності,  інтереси  та  цінності  як  основа

єдності людства і співпраці між народами. Внесок українців у світову науку і

культуру.
Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля.



3. Рекомендована література

Базова

1. Бакка Т.В. Людина і світ: Підручник для 11 класу загальноосвіт. навч.

закл./  Т.В.Бакка,  Л.В.Марголіна,  Т.В.Мелещенко.  –  К.:  Видавничий  дім

«Освіта», 2012. – 240 с.  

2. Назаренко Н.В., Воронянський В.О. та ін. Людина і світ. 11 клас. – К.:

Оберіг, 2012. – 239 с.

3. Середницька Г.В. Людина і світ. 11 клас. – К.: Книги України, 2012. –

176 с.

Допоміжна

1. Громадянська  освіта:  основи  демократії:  навч.  посіб.  / Бакка  Т.В. та

ін.  –  К.: Основа, 2010.

2. Етика : Навч. посібник/ За ред. Лозового В.О. – К.: Юрінком Інтер,

2007. - 224 с. 

3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року.

4. Ми – громадяни України: навч. посібн. / О. Дем’янчук, І. Ігнатова,

П. Кендзьор та ін.; за ред. О. Пометун. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 280 с.

5. Психологія:  Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка,  та ін. – К.:

Либідь, 2005. – 560 с.

6. Соціологія:  Підручник /За ред.  В.Г. Городяненка – К.:  «Академія»,

2002. – 560 с. 

7. Юрій М.Ф. Політологія. – К.: Дакор, 2006. – 280 с.

8. Філософський словник соціальних термінів. – Х., 2002.

9. Філософія: Світ людини.: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2003. – 429 с.

Інформаційні ресурси

1. Громадська  організація  “Інформаційно-аналітичний  центр

“Громадський  Простір”.  –  Електронний  ресурс  [Режим  доступу]:

https://www.prostir.ua/ 

https://www.prostir.ua/


2. Європейський  простір:  портал  проєвропейського  і  громадянського

суспільства  України.  –  Електронний  ресурс  [Режим  доступу]:

https://eu.prostir.ua/ 

3. Загальна  декларація  прав  людини:  міжнародний  документ  від

10.12.1948.  –  Електронний  ресурс  [Режим  доступу]:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

4.  Законодавство з питань прав людини та громадянина. Верховна Рада

України.  –  Електронний  ресурс  [Режим  доступу]:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/j7 

4.  Засоби  діагностики  успішності  навчання:  усне  опитування  на

практичних  заняттях,  виконання  поточних  контрольних  робіт,  тестовий

контроль, самоконтроль. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/j7
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://eu.prostir.ua/

