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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Глобальні проблеми сучасності»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
другого (магістерського) рівня
спеціальності 061 – «Журналістика»
освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із
дослідженнями глобальних проблем сучасності, оцінка їхнього впливу на світові процеси,
характеристика динаміки розвитку та визначення шляхів вирішення глобальних проблем
сучасності.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: формування у студентів системного
погляду на процеси, що відбуваються в сучасному світі; отримання студентами знань із
сутності сучасних проблем людства; визначення тенденцій у динаміці глобальних проблем;
оцінка впливу глобальних проблем у якості сучасних викликів людству, його життєдіяльності
та подальшого розвитку; визначення причин виникнення глобальних та регіональних проблем
людства; оцінка факторів антропогенного впливу; визначення можливих шляхів вирішення
існуючих проблем; ознайомлення студентів із основними положеннями концепції сталого
розвитку та міжнародними нормативно-правовими документами з охорони природного
середовища планети.
1.3. Кількість кредитів: 4 кредити
1.4. Загальна кількість годин: 120 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
16 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
4 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
88 год.
112 год.
Індивідуальні завдання
40 год. (за рахунок самостійної роботи)
1.6. Заплановані результати навчання: знання сутності глобальних проблем людства,
причин їх виникнення, наукових поглядів на шляхи подолання, концептуальних засад
діяльності та участі України в подоланні сучасних проблем людства; вміння здійснювати
аналітичний огляд актуальних проблем людства на сучасному етапі його розвитку,
прогнозувати їх можливий розвиток та наслідки, визначати методи, за допомогою яких
можливе дослідження глобальних проблем людства та прогнозування шляхів їх вирішення,
визначати шляхи подолання глобальних проблем людства та давати їм оцінку.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, здобувачі повинні набути такі
програмні компетентності.
Загальні компетентності:
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12

Використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою
виконання професійних завдань
Здатність навчатися
Здатність адаптуватися до нових ситуацій і приймати рішення
Уміння працювати в команді
Здатність генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів
Здатність до критики та самокритики
Здатність до управління
Креативність, здатність до системного мислення
Адаптивність, гнучкість і комунікабельність
Наполегливість у досягненні мети
Відповідальність за якість виконуваної роботи
Толерантність

Фахові компетентності:
ФК 1

ФК 2

ФК 4
ФК 5
ФК 10

Володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних
технологій, комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства,
основ аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, теорій медіа та
уміння їх використовувати в професійній діяльності
Володіння базовими знаннями теоретико-методологічних підходів до
системного аналізу медіа та проєктування комунікативних процесів у
галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, уміння їх
використовувати в професійній діяльності
Здатність до планування, організації та проведення інформаційнокомунікативних кампаній з використанням базових знань в галузі
аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
Використання інструментальних знань щодо управління
інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової
журналістики
Володіння технологіями цифрової безпеки, навичками роботи журналіста в
екстремальних умовах; вміння критично мислити, застосовувати технології
фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій в
умовах інформаційних війн

Здобувачі освітньо-професійної програми повинні демонструвати такі програмні
результати навчання.

ПРН 1 Опанування знаннями з основ журналістики, комунікативістики,

ПРН 2

концепцій інформаційного суспільства, теорій медіа, що сприяють
розвитку загальної культури й формують уміння їх використовувати в
професійній діяльності у медіасфері
Опанування базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних
технологій, володіння навичками використання програмних засобів і
роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати сайти, блоги та
гіпертекстові проєкти, і використовувати інтернет-ресурси для
медіадосліджень
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ПРН 7
ПРН 8
ПРН 9

ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15

Формування здатності до навчання
Формування вміння генерувати нові ідеї та ініціювати створення
власних проєктів у медіасфері
Опанування знаннями фундаментальних наук, що сприяють розвитку
загальної культури й формують розуміння причинно-наслідкових
зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній
діяльності
Формування здатності до критики та самокритики
Розвиток креативності, здатності до системного мислення
Формування адаптивності та комунікабельності
Формування наполегливості у досягненні мети
Формування відповідальності за якість виконуваної роботи
Формування толерантності
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Глобальні проблеми сучасності: теоретико-концептуальний
інструментарій аналізу
Тема 1. Сучасний світ і процеси глобалізації
Модерн, постмодерн, капіталізм, глобалізм, глобальність, глобалізація. Визначення
понять. Предмет, структура та завдання курсу. Неоднозначність процесу цивілізації і
глобальної економіки. Глобальна культура та її наслідки. Ризики глобалізації. Суспільство
ризику. (Пост)апокаліптичне мислення. Антиглобалізм.
Тема 2. Загальна характеристика глобальних проблем
Критерії визначення глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем.
Динаміка глобальних проблем. Історія та історіографія рефлексії глобальних проблем.
Римський клуб. «Межі зростання». «За межами зростання». Наслідки цивілізаційного
процесу і прогнози.
Тема 3. Демографічний зріст і проблеми перенаселення
Демографічні процеси сучасності. Демографічний вибух і нульовий приріст.
Великий демографічний зсув. Старіння населення. Світові міграційні процеси.
Урбанізація. Геополітичні проблеми. «Золотий мільярд».
Тема 4. Економіка глобальних проблем
Глобальна економіка та її ризики. Глобалізація економіки і мультинаціональне
виробництво. Економічний зріст і прогрес. Соціально-економічна нерівність і перспективи
її подолання. Проблеми зростання продовольства і суспільство споживання. Світова
продовольча криза.
Розділ 2. Шляхи вирішення та регулювання сучасних глобальних проблем
Тема 1. Екологічні і енергетичні проблеми
Вичерпність ресурсів. Освоєння космосу і океану. Енергетична безпека.
Парниковий ефект. Озонові діри. Акультурні ландшафти. Проблема утилізації. Екологічне
мислення. Зелені.
Тема 2. Проблеми здоров’я і людської тілесності
Біополітика. Культ життя і здоров’я. Епідемії. СНІД. Алкоголізм і наркоманія.
Гуманітарні
проблеми.
Трансформація
людської
тілесності.
Трансгуманізм.
Сексуальність, насилля та Інтернет. Соціальні мережі та кібербезпека.
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Тема 3. Тероризм і глобальна війна
Характеристики сучасних міжнародних конфліктів. Локальні і глобальні конфлікти.
Криза національної держави і міжетнічні, міжконфесійні конфлікти. Ядерне озброєння.
Проблеми роззброєння. Тероризм, його сутність, історичний розвиток. Феномен
сучасного тероризму. Теоретичне осмислення проблеми тероризму. Ознаки тероризму.
Класифікації тероризму. Терор і тероризм. Тероризм і фундаменталізм. Міжнародний
тероризм. Антитерористична політика держави. Пацифізм.
Тема 4. Міжнародне регулювання глобальних проблем
Міжнародне співробітництво. Міжнародне право. Міжнародні організації.
Монреальський протокол. Кіотський протокол. Проблема управління інформацією в
сучасному суспільстві. Проблема кібербезпеки в сучасному світі.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і
тем

Кількість годин

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п c лаб інд с. р.
л п c лаб інд с. р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
Розділ 1. Глобальні проблеми сучасності: теоретико-концептуальний
інструментарій аналізу
Разом за
60
8 8
–
–
44
60
2 2
–
–
56
розділом 1
Розділ 2. Шляхи вирішення та регулювання сучасних глобальних проблем
Разом за
60
8 8
–
–
44
60
2 2
–
–
56
розділом 2
Усього годин

усього

120

16 16

0

0

88

120

4

4

0

0

112

4. Теми семінарських і практичних занять
Назва теми

Кількість
годин
(денна
форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

Розділ 1. Глобальні проблеми сучасності: теоретикоконцептуальний інструментарій аналізу
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2

Сучасний світ і процеси глобалізації. Ризики
глобалізації
Динаміка глобальних проблем. «Межі зростання»

4

2

4

–

Розділ 2. Шляхи вирішення та регулювання
сучасних глобальних проблем
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2

Проблеми здоров’я і людської тілесності
Інформаційне суспільство, мас-медіа і глобальні
проблеми

4
4

–
2

Разом

16

4

№
з/п

1
2

1
2
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5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5

Види, зміст самостійної роботи

Підготовка до семінарських занять,
опрацювання літератури
Збір матеріалів і створення блоґу з тематики
глобальних проблем сучасності
Підготовка презентації власного блоґу

Кількість
годин
(денна форма
навчання)
20

Кількість
годин (заочна
форма
навчання)
28

20

28

4

8

40

40

4
88

8
112

Підготовка авторського письмового курсового
проєкту за обраною тематикою в галузі
аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
Підготовка до заліку
Разом
6. Індивідуальні завдання

За курсом «Глобальні проблеми сучасності» передбачаються підготовка та
публічний усний захист письмового курсового проєкту.
7. Методи контролю
Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними
питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, що проводяться на
початку заняття; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх відповідей на
заняттях; тестові завдання.
Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна
доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).
Контрольна робота з розділу 2 «Шляхи вирішення та регулювання сучасних
глобальних проблем».
Контроль виконання розробки та презентації власного блоґу з тематики глобальних
проблем сучасності.
Контроль виконання індивідуального завдання з написання і публічного захисту
письмового курсового проєкту.
Підсумковий контроль (залік): перевірка рівня засвоєння студентами теоретичного
та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента використовувати
теоретичні знання при виконанні практичних завдань.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Розділ 1

Розділ 2

Теми
1–4

Теми
1-4

10

5

Контрольна
робота,
передбачена
навчальним
планом

Курсовий
проєкт,
передбачений
навчальним
планом

Разом

5

40

60

Залік

Сума

40

100
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90–100
зараховано

70–89
50–69

не зараховано

1–49
9. Рекомендована література
Основна література

1. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з нім. Київ :
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 109 с.
304 с.

2. Бек У. Что такое глобализация? / пер. з нім. Москва : Прогресс-Традиция, 2001.

3. Бэйлз К. Одноразовые люди. Новое рабство в глобальной экономике / пер. с
англ. Л. Косовой. Москва : Новый хронограф, 2006. 304 с.
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