ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Глобальні проблеми сучасності» складена
відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістра, спеціальностей:
014.07 «Середня освіта (Географія)», 103 «Науки про Землю» та 106 «Географія»:
 «Географія, Людина і природа та туристська робота»,
 «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»,
 «Геологія»,
 «Гідрогеологія»,
 «Геологія нафти і газу»,
 «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»,
 «Географія»,
 «Географія рекреації та туризму»,
 «Економічна та соціальна географія».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальні проблеми
сучасності» є розкриття змісту сучасних глобальних проблем, оцінка їх впливу на
життя й діяльність людського суспільства, характеристика негативних явищ, які
фіксуються на планеті внаслідок природних процесів та антропогенної діяльності та
визначення шляхів їх подолання.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
– отримання студентами знань із сутності глобальних проблем сучасності;
– визначення тенденцій у динаміці глобальних проблем;
– оцінка впливу глобальних проблем сучасності на життєдіяльність
людського суспільства, його розвиток та безпеку;
– визначення причин виникнення глобальних проблем, аналіз їх
регіональних відмінностей та оцінка факторів антропогенного впливу;
– класифікація глобальних проблем сучасності;
– ознайомлення студентів з основними положеннями концепцій Нового
міжнародного економічного порядку та Сталого розвитку, міжнародними
нормативно-правовими
документами
з
співіснування
політичних
та
геоекономічних систем і охорони природного середовища планети;
– визначення можливих шляхів з подолання глобальних проблем
сучасності.
1.3. Кількість кредитів – 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна дисципліна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й

Семестр
2-й

1-й / 2-й
Лекції

24 год

6 год
Практичні, семінарські заняття

12 год

4 год
Самостійна робота

54 год

80 год
Індивідуальні завдання
- год

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Сформовані компетентності: – здатність організувати професійну роботу
відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; – геоінформаційна
компетентність (професійно-спрямована), – картографічна компетентність (у
контексті взаємодії з геоінформаційною); – здатність застосовувати професійно
профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання
професійних задач.
знати:
– перелік глобальних проблем сучасності та їхню класифікацію;
– сутність глобальних проблем, причини їх виникнення;
– вплив глобальних проблем сучасності на життєдіяльність людського
суспільства та природного середовища планети;
– основні положення концепцій Нового міжнародного економічного порядку,
Сталого соціально-економічного розвитку, їхнє значення та роль в подоланні
глобальних проблем сучасності;
– міжнародні угоди з мирного співіснування країн світу, протистояння
міжнародній злочинності, тероризму, охороні природного середовища планети;
– вплив глобальних проблем сучасності на Україну, її можливий внесок в їх
подолання.
вміти:
– здійснювати аналітичний огляд глобальних проблем сучасності,
здійснювати оцінку їх впливу на життєдіяльність людського суспільства та природне
середовище планети;
– визначити методи, за допомогою яких можливе дослідження глобальних
проблем сучасності та прогнозування їх розвитку;
– користуватися економіко-математичним моделюванням та іншими
дослідницькими методами для визначення причинно-наслідкові залежності між
окремими явищами сучасних проблем людства, їх трендів та прогнозу розвитку;

– аналізувати сучасні явища економічного життя у глобальному вимірі,
оцінювати їх позитивні та негативні боки, з позицій можливого впливу на стан
сучасних проблем людства;
– визначати шляхи подолання глобальних проблем людства та давати їм
оцінку.
2. Тематичний план навчальної роботи
Лекції відповідно до наказу ректора Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна проводяться дистанційно у форматі відеоконференції (платформи
Zoom, Cisco Webex Meetings, Google Meet). Усі матеріали і навчально-методичний
комплекс представлені у середовищі Office365. Консультації індивідуальні та групові
відбуваються з використанням месенджеру Telegram.
Розділ 1. Походження та чинники глобальних проблем сучасності, їх
класифікація
Тема 1. Фактори, що зумовлюють глобальні проблеми людства, та
причини їх виникнення
Глобалізація та її вплив на появу глобальних проблем та викликів людству.
Дефіцити традиційних ресурсів. Посилення демографічного дисбалансу та
пов’язаного з ним старіння націй. Розповсюдження ризиків для здоров’я населення у
зв’язку з погіршенням екологічної ситуації. Суттєве зростання соціальної нерівності
серед населення країн світу. Розповсюдження транскордонної злочинності й
тероризму.
Тема 2. Класифікація глобальних проблем сучасності
Головні проблеми сучасності та їх класифікація. Інтерсоціальні проблеми та їх
склад: проблема війни і миру, проблема подолання відсталості країн, що
розвиваються, створення оптимальних умов для соціального прогресу всіх народів.
Проблеми політичного та соціально-економічного змісту (існують в системі «людинасуспільство»), пов’язані з подоланням соціальних, політико-соціальних і соціальноекономічних проблем. Проблеми системи «суспільство-природа»: водогосподарська
проблема, енергетична проблема, сировинна проблема, проблема використання та
охорони Світового океану, проблема освоєння космосу.
Тема 3. Міжнародні організації та їх роль у дослідженні глобальних
проблем сучасності, міжнародні угоди як інструмент їх вирішення.
ООН та її структурні організації та їх внесок в дослідження й вирішення
глобальних проблем сучасності. «Римський клуб» та його внесок у вивчення
глобальних проблем та шляхів їх подолання. Роль та значення ВЕФ. Міжнародні
організації, діяльність яких спрямовується на вирішення сучасних проблем людства
глобального та регіонального рівнів. Міжнародні угоди, що спрямовані на подавання
проблем сучасності. Концепція сталого соціально-економічного розвитку. Основні

положення Концепції нового економічного порядку. Паризька угода з клімату. Стан
їх реалізації.
Розділ 2. Інтерсоціальні глобальні проблеми (міжнародні проблеми, що
існують в системі «суспільство – суспільство»)
Тема 4. Проблеми миру та роззброєння
Сутність проблеми. Передумови виникнення. Військові витрати у сучасному
світі. Вогнища військових конфліктів: географія, причини, наслідки. Шляхи
вирішення проблеми.
Тема 5. Тероризм, наркобізнес, міжнародна злочинність
Види, цілі та методи тероризму. Складові боротьби з тероризмом згідно з
положеннями Ради безпеки ООН. Нелегальний наркобізнес як злочинний вид
міжнародної діяльності та передумова локальних збройних конфліктів. Основні
чинники розвитку наркобізнесу. Лідери глобального ринку наркотичних речовин.
Шляхи подолання проблеми.
Тема 6. Проблема відсталості слаборозвинених країн
Стратифікація доходів у сучасному світі. Соціально-економічна нерівність.
Класифікація країн за рівнем національного доходу. «Порочне коло бідності». Індекс
людського розвитку у розрізі країн світу. Новий міжнародний економічний порядок
як інструмент вирішення проблеми.
Розділ 3. Глобальні проблеми в системі «людина-суспільство»
Тема 7. Демографічна проблема (проблеми: зростання загальної
чисельності населення та його депопуляції)
Постулати Т. Мальтуса про принципи зростання народонаселення та їх
критика. «Римський клуб» про проблему перенаселення. Сутність глобальної
демографічної проблеми. Причини її виникнення. Типи відтворення населення та їх
прояв в країнах «Центру» і «Периферії». Заходи з планування сім’ї згідно програмам
ООН та їх реалізація в країнах, що розвиваються. Оптимістичний та песимістичний
прогнози розвитку демографічної ситуації на планеті у перспективі. Урбанізація та її
негативні наслідки. Шляхи вирішення глобальної демографічної проблеми.
Тема 8. Проблеми охорони здоров’я, освіти, культури
Найбільш розповсюджені та небезпечні захворювання сучасного людства.
Поняття «глобальна освіта» та її рівні. «Економіка» знань: особливості та проблеми
розвитку. Проблема «втечі умів». Криза культури. Вестернізація, її позитивні та
негативні наслідки. Шляхи вирішення проблем.
Тема 9. Етнічні проблеми, між конфесіональні конфлікти та проблема
трайбалізму
Місце етноконфесійної проблематики в сучасному світі. Передумови та
чинники виникнення глобальної проблеми. Сепаратизм як регіональний прояв
етноконфесіональних конфліктів та трайболізму. Шляхи подолання проблеми.

Розділ 4. Глобальні проблеми в системі «суспільство-природа»
Тема 10. Глобальна проблема енергетичної безпеки
Роль енергетичної схеми у розвитку глобальної економіки. Причини
виникнення глобальної проблеми енергетичної безпеки, її регіональні прояви. Шляхи
подолання проблеми.
Тема 11. Водогосподарська проблема сучасності
Сутність водогосподарської проблеми. Передумови та чинники її виникнення.
Регіональні особливості прояву проблеми. «Водні війни» ХХІ століття. Міжнародні
нормативно-правові документи про використання водних ресурсів. Поняття про
«віртуальну воду». Шляхи подолання проблеми.
Тема 12. Проблема використання та охорони земельних ресурсів
Земельні ресурси світу та їхня структура. Проблеми деградації ґрунтів та
опустелювання. Міжнародні угоди про використання й охорону земельних ресурсів
світу. Шляхи підвищення раціонального використання земельних ресурсів та їх
охорони.
Тема 13. Глобальна продовольча проблема
Сучасні
тенденції
у
продовольчий
сфері.
Рівні
інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва у розрізі країн світу. Головні експортери та
імпортери сільськогосподарської продукції. Географія голоду. Основні умови
підвищення якості та безпеки продовольчої системи.
Тема 14. Глобальні проблеми сучасності й Україна
Україна в сучасній системі інтерсоціальних проблем. Проблеми України в
системі «людина-суспільство». Проблеми України в системі «суспільство-природа».
Україна й глобальна продовольча проблема. Можливості країни у вирішення даної
проблеми на глобальному рівні.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма (дистанційна)
Назви розділів і тем
у тому числі
Усього
у тому числі
Усього
л пр лаб інд ср
л пр лаб інд ср
1
Розділ 1. Походження та чинники глобальних проблем сучасності, їх
класифікація
Тема 1. Фактори, що
зумовлюють
глобальні проблеми
людства, та причини
їх виникнення

4

2

2

4

1

3

Тема 2.
Класифікація
глобальних проблем
сучасності
Тема 3. Міжнародні
організації та їх
роль у дослідженні
глобальних проблем
сучасності,
міжнародні угоди як
інструмент їх
вирішення
Разом за розділом 1

4

1

1

2

4

8

2

1

5

8

16

5

2

9

16

1

2

3

1

7

1

13

Розділ 2. Інтерсоціальні глобальні проблеми
(міжнародні проблеми, що існують в системі «суспільство – суспільство»)
Тема 4. Проблеми
миру та роззброєння
Тема 5. Тероризм,
наркобізнес,
міжнародна
злочинність
Тема 6. Проблема
відсталості
слаборозвинених
країн
Разом за розділом 2

2

1

1

2

5

1

1

3

5

5

2

1

2

5

12

4

2

6

12

2

1

1

4

1

4

1

10

Розділ 3. Глобальні проблеми в системі «людина-суспільство»
Тема 7.
Демографічна
проблема
(проблеми:
зростання загальної
чисельності
населення та його
депопуляції)
Тема 8. Проблеми
охорони здоров’я,
освіти, культури

10

2

2

6

10

5

2

1

2

5

1

1

8

5

Тема 9. Етнічні
проблеми, між
конфесіональні
конфлікти та
проблема
трайбалізму
Разом за розділом 3

5

2

1

2

5

20

6

4

10

20

5

1

1

18

Розділ 4. Глобальні проблеми в системі «суспільство-природа»
Тема 10. Глобальна
проблема
енергетичної
безпеки
Тема 11.
Водогосподарська
проблема сучасності
Тема 12. Проблема
використання та
охорони земельних
ресурсів
Тема 13. Глобальна
продовольча
проблема
Тема 14. Глобальні
проблеми сучасності
й Україна
Разом за розділом 4
Усього годин

9

2

1

6

9

9

9

2

1

6

9

1

8

8

2

1

5

8

1

7

8

2

6

8

8

1

1

6

8

42
90

9
24

4
12

29
54

42
90

8

2
6

1

7

1
4

39
80

4. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Класифікація глобальних проблем сучасності.
Міжнародні організації та їх роль у дослідженні
глобальних проблем сучасності, міжнародні угоди як
інструмент їх вирішення
Тероризм, наркобізнес, міжнародна злочинність.
Проблема відсталості слаборозвинутих країн

Кількість Кількість
годин
годин
ДФН
ЗФН
1
1

1

1
1

1

Демографічна проблема (проблеми: зростання загальної
чисельності населення та його депопуляції)
6 Проблеми охорони здоров’я, освіти, культури
Етнічні проблеми, між конфесіональні конфлікти та
7
проблема трайбалізму
8 Глобальна проблема енергетичної безпеки
9 Водогосподарська проблема сучасності
10 Проблема використання та охорони земельних ресурсів
11 Глобальні проблеми сучасності й Україна
Разом
5

2

1

1

-

1

-

1
1
1
1
12

1
4

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

6

7
8
9
10
11

Види, зміст самостійної роботи
Опрацювання питань з теми «Фактори, що зумовлюють
глобальні проблеми людства, та причини їх виникнення»
Опрацювання питань з класифікації глобальних проблем
сучасності
Опрацювання питань з ролі та значення міжнародних
організації у дослідженні глобальних проблем сучасності,
міжнародні угоди як інструмент їх вирішення
Опрацювання питань з проблеми відвернення війни як
конфлікту та способи збереження миру
Опрацювання питань з теми «Тероризм, наркобізнес,
міжнародна злочинність». Виявлення міжнаціональних
конфліктних відношень.
Опрацювання
питань
з
проблеми
відсталості
слаборозвинених країн, стратиграфії доходів населення
(бідність та низький рівень життя населення країн, що
розвиваються).
Опрацювання
питань
з
глобальної
проблеми
народонаселення світу та його міграції
Опрацювання питань з теми «Проблеми охорони здоров’я,
освіти, культури»
Опрацювання питань з теми «Етнічні проблеми, між
конфесіональні конфлікти та проблема трайбалізму»
Опрацювання питань з паливно-енергетичної проблеми
людства
Опрацювання питань
з водогосподарської проблеми
людства

Кількість Кількість
годин
годин
ДФН
ЗФН
2

3

2

3

5

7

1

2

3

4

2

4

6

8

2

5

2

5

6

9

6

8

12
13
14

Опрацювання питань з проблеми використання та охорони
земельних ресурсів у світі
Опрацювання питань з продовольчої проблеми людства та
шляхів її подолання
Опрацювання питань з участі України у вирішенні
глобальних проблем сучасності
Разом

5

7

6

8

6

7

54

80

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом.
7. Методи навчання
У викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання. Лекції
з презентаціями, семінарські заняття. Самостійна робота студентів згідно з
програмою курсу здійснюються шляхом перевірки виконаних завдань, а також
перевірка самостійної роботи студентів за допомогою поточної перевірочної роботи.
За умов адаптивного карантину навчання в Харківському національному університеті
імені В.Н. Каразіна може проводитися у формі змішаного або дистанційного із
застосуванням платформ для відеоконференцій Zoom, Cisco Webex, Google Meet.
8. Методи контролю
Контрольні заходи проводяться з метою оцінки рівня підготовки студентів з
дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюються у вигляді поточного та
підсумкового семестрового контролю (заліку).
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування
поточного контролю, становить 30 балів.
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (заліку):
виконання практичної роботи та виконання двох доповідей із заданої теми.
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою
контролю навчальних досягнень студента. Він здійснюється під час проведення
заліків в письмовій формі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових
завдань – 40. Час виконання – 90 хвилин. У разі використання заборонених джерел
студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку
(0).

9. Схема нарахування балів
Поточний контроль
Активна робота
Дві доповіді
Контрольна
на заняттях
(з презентаціями)
робота
10
30
15

Відвідування
Разом
занять
5
60

Залік

Сума

40

100

Поточний контроль – 60 балів.
З них:
– активна робота на семінарських заняттях – 10 балів;
– дві доповіді (з презентаціями) із заданої теми – 30 балів;
– контрольна робота – 15 балів.
Підсумковий контроль – 40 балів.
З них:
– відповіді на теоретичні питання – 10 балів;
– тестові завдання – 30 балів.
За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від
0 до 100 балів включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для
одержання заліку, становить 50 балів.
Критерії оцінювання

Доповіді на семінарах. 2 по 15 б (30 б).
 Повне та детальне розкриття заданої теми з презентацією, та відповіді на
запитання викладача і одногрупників – 13-15 б.
 Повне та детальне розкриття заданої теми з презентацією, без відповідей
на питання – 9-12 б.
 Часткове розкриття заданої теми з презентацією без відповідей на
питання – 5-8 б.
 Доповідь з презентацією, що майже не розкривають заданої теми – від 1
до 4 б.
 Не виконана доповідь – 0 б.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70 – 89
50 – 69
1 – 49

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання
зараховано
не зараховано
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