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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: 3 кредити
1.4. Загальна кількість годин: 90 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
2-й
2-й
Лекції
16 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
4 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
58 год.
82 год.
Індивідуальні завдання
40 год. (за рахунок самостійної роботи)

Денна форма навчання

1.6. Заплановані результати навчання: знати сутність глобальних проблем людства,
причини їх виникнення, наукові погляди на шляхи подолання, концептуальні засади діяльності
та участі України в подоланні сучасних проблем людства; вміти здійснювати аналітичний огляд
актуальних проблем людства на сучасному етапі його розвитку, прогнозувати їхній можливий
розвиток і наслідки, визначати методи, за допомогою яких можливе дослідження глобальних
проблем людства та прогнозування шляхів їхнього 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 та результати навчання:
Загальні компетентності
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12
ЗК 13
ЗК 14

Здатність генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів, креативність
Здатність застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, екстраполювати
засвоєні знання до нових ситуацій
Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до саморозвитку
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
Здатність бути критичним і самокритичним
Здатність до адаптації, гнучкість
Здатність самостійно виявляти та вирішувати проблеми в професійній діяльності
Здатність працювати в команді, комунікабельність, відкритість до діалогу, вміння
висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську позицію
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення рівних
можливостей та гендерних проблем
Здатність працювати на демократичних засадах у відповідності до етичних і
правових норм, правил і документів
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності

Володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій,
комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, аудіовізуальних медіа
та цифрової журналістики, володіння теоретико-методологічними підходами до
системного аналізу медіа
ФК 3 Вміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіапроєктування
та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа та цифрової
журналістики
ФК 4 Вміння використовувати базові та інструментальні знання щодо управління
інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
ФК 5 Вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні інтернет-технології в професійній
діяльності, користуватися технічними засобами збору, зберігання й обробки
інформації, уміти працювати з інформацією в соціальних мережах
ФК 8 Розуміння ролі цифрової журналістики у суспільстві, відповідальності журналіста,
знання професійних стандартів, дотримання норм медійної етики у власній фаховій
діяльності
ФК 10 Володіння знаннями щодо роботи журналіста в надзвичайних ситуаціях і в умовах
соціально-політичних конфліктів
ФК 11 Володіння технологіями цифрової безпеки, вміння критично мислити, застосовувати
технології фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій
в умовах інформаційних війн
ФК 1

Програмні результати навчання
ПРН 1

Опанувати знаннями з основ журналістики та комунікативістики, концепціями
інформаційного суспільства, теоріями медіа, володіти теоретико-методологічними
підходами до системного аналізу медіа, вміти використовувати їх в професійній
діяльності у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
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ПРН 2

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 9
ПРН 10

ПРН 11

ПРН 13

ПРН 14

ПРН 15

ПРН 16

ПРН 17

ПРН 18

Оволодіти базовими знаннями сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій, вміти застосовувати їх у професійній діяльності, опанувати навичками
використання програмних засобів і роботи в Інтернеті; уміти працювати з
інформацією в соціальних мережах, володіти технологіями веб-комунікацій, створювати
веб-сайти та блоґи, використовувати інтернет-ресурси для медіадосліджень
Засвоїти професійні стандарти журналістської роботи, розуміти роль цифрової
журналістики у суспільстві, специфіку соціальної відповідальності журналіста,
вміти працювати на демократичних засадах та використовувати у практичній
діяльності принципи і норми медіаетики, нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність в галузі медіа
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі з новими
об’єктами та у невизначених умовах, володіти знаннями щодо роботи журналіста
в надзвичайних ситуаціях і в умовах соціально-політичних конфліктів
Уміти вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до саморозвитку, вміти
здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел
Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути
критичним та самокритичним, вміти самостійно виявляти та вирішувати проблеми в
професійній діяльності, демонструвати здатність до управління та планування часу,
володіти основами організаційного та комунікаційного менеджменту
Уміти працювати в команді, бути комунікабельним, відкритим до діалогу, володіти
культурою мовлення, вміти висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську
позицію
Демонструвати в роботі толерантність, повагу до різноманітності та мультикультурності,
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, володіти технологіями
блоґінгу, вміти створювати проєкти в галузі громадянської журналістики
Уміти системно мислити, застосовувати аналіз і синтез, опанувати знаннями
глобальних проблем сучасності, вміти визначати шляхи їхнього вирішення,
аналізувати комунікативний простір для виявлення ключових характеристик
медіасистем різного рівня, аналізу сучасного медіапростору
Застосовувати набуті теоретичні базові та інструментальні знання для управління
інформаційними процесами та розв’язання практичних завдань у галузі
аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики в умовах сучасного медіавиробництва,
змістовно інтерпретувати отримані результати
Уміти подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, володіти навичками
трансмедійного сторітелінгу, створювати аудіоподкасти, візуалізувати інформацію,
поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіти
сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації та цифрових медіа
Володіти технологіями цифрової безпеки, опанувати знаннями зі специфіки
функціонування кіберкультури, вміти критично мислити, застосовувати технології
фактчекінгу, володіти інструментарієм медіааналітики та медіакритики, знати механізми
медіавпливу та протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн
Спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, володіти
лексиконом професійної іноземної мови, вміти працювати в міжнародному контексті,
діяти соціально відповідально та свідомо, бути відповідальним за якість виконуваної
роботи

Викладання дисципліни передбачає елементи дистанційного навчання у зв’язку з
необхідністю дотримання норм епідеміологічної безпеки згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2». Платформами дистанційного навчання є Zoom, Telegram і Google Apps.
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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.
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.
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

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
44
8
8
–
–
28
44
2 2
–
–
40
розділом 1
усього

Розділ 2. Шляхи вирішення та регулювання сучасних глобальних проблем
Разом за
розділом 2

46

8

8

–

–

30

46

2

2

–

–

42

Усього годин

90

16

16

0

0

58

90

4

4

0

0

82

4. Теми семінарських і практичних занять
№
з/п

1
2

1
2

Назва теми

Кількість
годин
(денна
форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

8

2

4

2

4

–

8

2

4
4

–
2

16

4

Розділ 1. Глобальні проблеми сучасності: теоретикоконцептуальний інструментарій аналізу
Сучасний світ і процеси глобалізації. Ризики
глобалізації
Динаміка глобальних проблем. «Межі зростання»
Розділ 2. Шляхи вирішення та регулювання
сучасних глобальних проблем
Проблеми здоров’я і людської тілесності
Міжнародне регулювання глобальних проблем
Разом
5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1

Підготовка до семінарських занять,
опрацювання літератури
Збір матеріалів і створення блоґу з тематики
глобальних проблем сучасності
Підготовка презентації власного блоґу
Підготовка авторського письмового курсового
проєкту за обраною тематикою в галузі
аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
Підготовка до заліку

2
3
4
5

Разом

Кількість
годин
(денна форма
навчання)
12

Кількість
годин (заочна
форма
навчання)
22

12

22

2
30

4
30

2

4

58

82
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6. Індивідуальні завдання
За курсом «Глобальні проблеми сучасності» передбачаються підготовка та
публічний усний захист письмового курсового проєкту.
7. Методи навчання
Для ефективного викладання навчальної дисципліни застосовуються інноваційні
мультимедійні технології та елементи таких інтерактивних методів навчання як zoom-сесії,
онлайн-дискусії та вебінари із залученням викладачів ЗВО з інших міст і країн,
комунікативні тренінги, брейнсторм-семінари, практикуми-інтенсиви «in action», імерсивні
воркшопи, практикуми з експериментального моделювання, медіаколоквіуми, медіатоки,
медіаквізи, онлайн-конференції та баркемпи, міні-пресконференції, медіадебати, онлайнконкурси, медіатренінги в ігрових ситуаціях, що моделюють роботу журналістів у
конвергентному ньюзрумі, медіастудії, пресцентрі тощо.
8. 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»: підготовка мультимедійної презентації за темою однієї з глобальних
проблем сучасності (за вибором).
Контроль виконання підсумкового творчого завдання: розробка та презентація
власного блоґу, фоторепортажу або відеоролика 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.
9. 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

Залік

Сума

5

40

60

40

100

9

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Критерії оцінювання письмових відповідей на теоретичні питання
залікової роботи
Кількість балів за відповідь на одне питання
№
з/п

Критерії
оцінювання

1

Відповідь повна,
або з однією
незначною помилкою
Відповідь повна,
але з двома-трьома
незначними
помилками
Відповідь не досить
повна та/або із
суттєвими помилками
Відповідь не повна,
містить суттєві
помилки
Відповідь майже
відсутня та/або
не відповідає
запитанню

2

3

4

5

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

5 балів

9–10
балів

13–15
балів

17–20
балів

33–40
балів

4 бали

7–8 балів

10–12
балів

13–16
балів

25–32
бали

3 бали

5–6 балів

7–9 балів

9–12
балів

17–24
бали

2 бали

3–4 бали

4–6 балів

5–8 балів

9–16
балів

0–1 бал

0–2 бали

0–3 бали

0–4 бали

0–8 балів

Критерії оцінювання якості виконання
творчого завдання та/або авторського проєкту
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

2
3
4

5

Параметри

Оригінальність
концепції,
нетривіальність ідеї,
концептуальність
задуму, креативність
Авторський стиль,
індивідуальний почерк
Самостійність
Застосування вмінь,
навичок та
інструментів роботи у
галузі цифрових медіа
Технічна якість
виконання

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

10

Параметри, за якими оцінюється якість виконання
мультимедійної презентації
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

2

3

4

5

Параметри

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Змістовність, повнота
представленої
інформації
Структурна чіткість,
послідовність, вміння
виділити головне,
лаконічність у подачі
матеріалу
Вміле використання
прийомів візуалізації
тексту
Єдність стилю, вдала
композиція слайду та
дизайн-рішення,
кольори та шрифти
Грамотність,
коректність, охайність
оформлення

Параметри, за якими оцінюється
усний захист творчого завдання та/або авторського проєкту
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

2
3
4

5

Параметри

Змістовність доповіді,
логіка, чіткість,
послідовність
Володіння професійним
лексиконом
Риторична
компетентність
Вміле використання
прийомів ведення
академічної дискусії
Естетика презентації

При
При
При
При
При
maximum maximum maximum maximum maximum
5 балів
10 балів
15 балів
20 балів
40 балів
1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90–100
70–89
50–69
1–49

Оцінка
для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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