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Назва курсу  «Соціальні проблеми сучасного суспільства» 
Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 
Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242 Туризм 
24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Монастирський В.Р. к.г.н., доцент,  
Контактна інформація 

викладачів 

mwr66@ukr.net  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Що вівторка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 
слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/sotsialni-problemy-suchasnoho-
suspilstva  

Інформація про курс Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “ Соціальні 
проблеми сучасного суспільства ” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавр, напряму  24 «Сфера 
обслуговування»  (спеціальності ) 242 «Туризм». 

Коротка анотація 

курсу 

У сучасних умовах соціального розвитку, безпека  життя та діяльності 
людини обумовлена  цілим рядом соціальних проблем, що впливають 
на організм, постійно змінюючись в чисельності та силі прояву, в часі і 
просторі, а також напряму залежить від можливостей людини та 
існуючих систем захисту. Надзвичайні ситуації техногенного, 
природного, соціального та виробничого характеру призводять до 
людських втрат, значних економічних збитків та завдають шкоди 
навколишньому середовищу. Ось чому, стратегічним, має бути 
принцип комплексного  вирішення  соціальних проблемних питань, як 
однієї із складових якості суспільного життя людини. Державна 
політика України має бути спрямована на забезпечення духовного, 
психічного, фізичного та соціального здоров’я населення. 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є формування у студентів концептуального 
уявлення про соціальну політику і соціальні проблеми сучасності. 
Навчитись виявляти  соціальні  проблеми  сучасного  соціуму,  
причини їхнього виникнення та шляхи подолання, запобігання чи 
вирішення.  
Цілями навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного 
суспільства»  є забезпечення майбутніх фахівців з туризму  знаннями 
про соціальні проблеми країн світу, для безпечної професійної 
діяльності і сформувати у студентів концептуальне уявлення про 
соціальну політику.   

Література для 

вивчення дисципліни 

 Базова література до тем: 

1.Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: Инфра-М, 2007.–
235с.6. 
2. Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  сучасності  :  
навч.-метод.  посібник  для самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. 
Свінціцький. –К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
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3. Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  человека  и  общества  /  
Пер.  с  англ. –М.: Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 
4. Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., Салтовський 
О.І. Людина і світ. – Харків, 2007. 
5. Кожушко Е. Современный терроризм: анализ основных 
направлений. – Минск, 2000. 
6. Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. Книш, Л. 
Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 330 с. 
7. Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–психологічний аспект). 
– К., 2001. 

Допоміжна література: 

1.  Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – 
К., 1996. 
2. Алимов АА,Случевский В.В. Век XX: экология и идеология.- Л.: 
Лениздат,1988 
3. Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: Вища школа, 1996 
4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// Библиотека трудов акад. 
Вернадского В.И . - М/. 1994. 
5. Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, человек. - М. Гранд, 
1998. 
6. Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні//Пік. -2001. -№ 1. -С. 22-23 
7. Постанова Верховної Ради України “Про засади державної політики 
України в галузі прав людини”. 
9. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації 
зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 
1. Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і становлення 
політичної психології індивіда // Людина і політика. – 2000. – № 5. 
2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. и осо. Социология молодежи: Учебн. 
Пособие. – Ростов-на-Дону, 2001. 
3. Головаха Е.И. Трансформирующееся общество. Опыт 
социологического мониторинга в Украине. – К., 1996. 
4. Горєлов Т.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія 
України. Нариси. – К., 2006. 
5. Дашкевич Я. Національна свідомість українців // Сучасність. – 1992. 
– № 3. 
6. Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007. 
7. Кравченко А.И. Основы социологии: Учебн. Пособие. – М., 1998. 
8. Матусевич В. Політична культура: теоретико–методологічні 
проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. 
– № 4-5. 
9. Молодёжная субкультура / Под особ. Докт. Филос. Наук, особи. 
Победы Н.А. – Одеса, 1999. 
17.Українське суспільство: десять років незалежності / За особ. Докт. 
Екон. Наук В.М.Ворони, докт. Особ. Наук. М.О.Шульги. – К., 2007. 
18.Левчук Ю.С.  Теоретичні  аспекти  зайнятості  населення  // 
Ю.С.Левчук / Формування ринкових відносин в Україні. –2007. –No5. –
С.160–164. 
19. Богоявленська Ю.В.  Адміністративно-правові    механізми 
управління  зайнятістю  молоді  в  Україні  в  умовах  фінансової  кризи  
// Ю.В.Богоявленська / Економіка та держава. –2009. –No3. –С.44–54. 
20. ГаркавенкоН.  Напрями  вдосконалення  політики  зайнятості 
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населення у ринкових умовах / Н.Гаркавенко // Україна : аспекти праці. 
–2008. –No6. –С.26–32. 
21. Бобик Я  М. Політична  культура  сучасної  молоді /  Я.М.Бобик, 
М.Ф.Головатий, В.А.Ребкало. –К.: У НДІПМ,2004.–154с. 
22. Головатий М.Ф.  Молодіжна  політика  в  Україні:  проблеми 
оновлення. –К.: Наук. думка, 2005.–102с. 
23. Головатий М.Ф.,    Проблеми    молодіжної    політики / 
М.Ф.Головатий,  В.С.Цибульник //  Філософськаі  соціологічнадумка. –
2002. –No4.–С.23–30. 
24. Головенько В.А  Український  молодіжний  рух  у  XX столітті 
(історико-політологічний аналіз основних періодів) / В.А. Головенько.–
К.: АЛД, 1997.–85с. 
25. КарнаухА. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні / 
А.Карнаух // Політичний менеджмент. –2005. –No 4. –С.63–69. 
 26. Молодь  України:  Стан,  проблеми,  шляхи  розв’язання. –К.: 
УНДІПМ, 1992-1997.–Вип. 1-6.–187с.13. 
 

Тривалість курсу 120  год. 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 семінарських і 

практичних занять, та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- історичні та  сучасні  моделі  соціального розвитку суспільства; 

- рівні  і  види  соціальної  структурованості  суспільства  та  
шляхи збільшення його мобільності; 

- основні особливості соціальних проблем сучасного суспільства 
та тенденції їхнього виникнення та збільшення; 

- визначення  соціальних  проблем  сучасного  соціуму,  причини 
їхнього виникнення та шляхи подолання, запобігання чи вирішення. 

Вміти: 
–  аналізувати соціальні проблеми; 
– характеризувати  історичні  та  сучасні  моделі  соціального 
розвитку суспільства; 
– оцінювати   наслідки глобальних   проблем   для   сучасного 
суспільства; 
– розуміти соціокультурні ідентичності українського суспільства 
та динаміку  їх  впливу  на об’єктивне  вирішення  виокремлених  
проблем суспільства;  
– виявляти специфіку інституційних перетворень і їхній вплив на 
проблеми суспільства; 
– оцінювати і обирати дієві превентивні способи щодо запобігання 
чи унеможливлення.  

Ключові слова Соціальні проблеми, суспільство, глобальні проблеми людства, соціум, 
людина, проблема. 

Формат курсу Очний /заочний  
 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Представлені в таблиці* Схема курсу «Соціальні проблеми сучасного 
суспільства»  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру письмовий  
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Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 
і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 
апарату туристичної статистики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти і т. д.) 
проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 
(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 
пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
– семінарські, практичні і самостійні – 40% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 40; 
– контрольні заміри – модуль: 10% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 10; 
 залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів– 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт 
.Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Охарактеризуйте корумпованість судової гілки влади 
2.Безробіття, бездіяльність молоді.  
3.Суть гібридної війни. Небезпеки гібридних війн і її прояв на Україні. 
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4.Демографічні проблеми сучасного суспільства 
5.Соціальна нерівність і причини її виникнення 
6.Проблеми безпритульності в Україні і світі 
7.Війна, як соціальна проблема. Основні причини початку всіх війн? 
8.Ебола, як загроза суспільству і соціальна проблема. 
9.Демографічний вибух – соціальна проблема, чи нормальне явище? 
10.Духовність суспільства їх тенденції та перспективи 
11.Легалізація в окремих країнах одностатевих відносин.  
12.Ігроманії як соціальна проблема 
13.Міграція населення, іммігранти, емігранти. Причини та наслідки. 
14. Вичерпність природних ресурсів. Загрози людству.  
15.Форми і засоби запобігання статевій деморалізації.   
16.Непорозуміння сучасного світу на релігійному підґрунті. Загрози 
міжрелігійних конфліктів.  
17. Проблеми прісної води в Україні і світі. Світові запаси прісних  вод.  
18.Причини і наслідки  деморалізації молоді. 
19.Основні соціальні проблеми Стародавнього світу. 
20. Причини і наслідки непорозумінь сучасних батьків і дітей. 
21.Бідність – як глобальна проблема людства 
22.Теорії війн і їх основні причини.  
23. Масштаби забруднення вод Землі (озера, ріки, моря, океани).  
24.Злочинність в Україні і світі. Класифікація злочинів в Україні і світі 
25.Основні соціальні проблеми епохи Середньовіччя. 
26.Загрози глобального потепління. Динаміка підвищення температур.  
27.Смертна кара у сучасному світі. Ставлення до покарань у країнах 
світу. 
28.Тероризм як соціальна проблема. Терористичні акти та організації, 
що за ними стоять. 
29.Деградація земель. Масштаби продовольчої проблеми у країнах 
світу.  
30.Алкозалежність як соціальна проблема. Статистика залежності і 
споживання алкоголю у світі. 
31.Соціальні проблеми суспільства в епоху Відродження.  
32.Забруднення атмосферного повітря. Принципи парникового ефекту. 
Смог. 
33.Генетично модифіковані продукти - прокляття чи порятунок. Їжа 
Франкенштейна.  
34.Географія тероризму. Причини виникнення тероризму. «Аль-Каїда», 
"Ісламська держава", «Талібан». 
35.Негативні впливи на стан навколишнього середовища. 
36. Злочинність та покарання за злочини. Класифікація злочинів. 
37.Наслідки комунізму в Україні і світі. 
38. Зменшення тривалості життя. Тенденції у країнах світу 
39.Бідність – як глобальна проблема людства 
40.Боротьба з тероризмом: досвід держав Європи та Америки та 
перспективи для України.  
41.Соціальна нерівність (правова нерівність, обмеження свобод, 
майнова нерівність). 
42.Поняття та прояви статевої деморалізації у неповнолітніх. 
43.Расизм та расова дискримінація. 
44.Загрози опустелювання Планети, як наслідок антропогенної 
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діяльності. 
45.Поняття духовності та бездуховності у сучасному суспільстві. 
46.Фашизм як різновид політичного режиму. Неофашизм та його 
схильність до політичного екстремізму. 
47.Соціальні проблеми біженців і переселенців 21 століття.  
48.Позитивні і негативні наслідки в залежності від сумарного 
коефіцієнта народжуваності 
49.Корупція як соціальна проблема сучасного суспільства. 
50.Дитяча бездоглядність як проблема суспільства.  
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

 

Поточне тестування та самостійна робота* 
Підсумковий 
тест (залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 

 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 М 9 10 11 12 13 14 15 16 М 
2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 5 

   
*1, 2 ... 24 – теми змістових модулів; 
1, 2, 5 – бали; 
М – бали за модуль. 

 
Доцент кафедри туризму    Монастирський В.Р. 
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 Схема курсу * «Соціальні проблеми сучасного суспільства» 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

2 тиждень 
лютого 

Змістовний модуль 1. «Глобальні 
соціальні проблеми сучасного 
суспільства» 
 
Тема 1. Зміст та предмет спецкурсу " 
«Соціальні проблеми сучасного 
суспільства». 

Лекція Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: 
Инфра-М, 2007.–235с.6. 
Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

2 год Лютий 
2019 р. 

 Об'єкт, предмет та основні завдання 
наукової дисципліни. Світові, 
міжнародні, загальнодержавні, 
регіональні та локальні проблеми 
суспільства. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: 
Инфра-М, 2007.–235с.6. 
Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

1. Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 1. 
2 год 

Лютий 
2019 р. 

3 тиждень 
лютого 

Тема 2. Проблеми духовності, 
демографії, міграції, релігії та їх 
тенденції і перспективи. 

Лекція  Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко 
В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 
2007. 
 Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна 
соціальна філософія. – К., 1996. 
Дашкевич Я. Національна свідомість українців // 
Сучасність. – 1992. – № 3. 

 2 год Лютий 
2019 р. 
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Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007. 
 Географія імміграції Українців у 20 

столітті.  Причини втрати духовності 
сучасного суспільства.  Релігійні 
проблеми України і світу.  В чому 
причини зниження народжуваності у 
Європі.  Багатодітність. Обмеження 
народжуваності у світі. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

 Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко 
В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 
2007. 
Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна 
соціальна філософія. – К., 1996. 
Дашкевич Я. Національна свідомість українців // 
Сучасність. – 1992. – № 3. 
Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 2 
2 год 

Лютий 
2019 р. 

4 тиждень 
лютого 

Тема 3. Військові конфлікти – всесвітні 
проблеми людства. 

Лекція 
 

Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
 Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

 
2 год. 

Лютий 
2019 р. 

 Теорії війн. Світові війни. 
Інформаційні війни. Світові Організації 
«Заради миру». Військові альянси. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 3 
2 год 

Березень 
2019 р. 

1 тиждень 
березня 

Тема 4. Наслідки взаємодії людини з 
природою як проблема соціуму. 

Лекція  Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, 
человек. - М. Гранд, 1998 
Алимов АА,Случевский В.В. Век XX: экология и 
идеология.- Л.: Лениздат,1988 
 Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: 
Вища школа, 1996 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// 
Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . - М/. 
1994. 

 
2 год. 

Березень 
2019 р. 

 Соціальні питання урбанізація. Зміни 
чисельності населення світу.  

Семінарське 
заняття. 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 

Підготувати: 
короткі відповіді на 

Березень 
2019 р. 
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Принципи концепції сталого 
(збалансованого) розвитку. 

Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, 
человек. - М. Гранд, 1998 
Алимов АА,Случевский В.В. Век XX: экология и 
идеология.- Л.: Лениздат,1988 
Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: 
Вища школа, 1996 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// 
Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . - М/. 
1994. 

питання подані по 
темі 4 
2 год 

2 тиждень 
березня 

Тема 5. Екологічні проблема людства. Лекція Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: 
Вища школа, 1996 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// 
Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . - М/. 
1994. 

2 год. Березень 
2019 р. 

 Питання  «екологічної пустелі». 
Глобальне потепління. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
 Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: 
Вища школа, 1996 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// 
Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . - М/. 
1994. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 5 
2 год 

Березень 
2019 р. 

3 тиждень 
березня 

Тема 6. Проблема водних ресурсів у 
Світі та Україні. 

Лекція Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 
Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., 
Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 2007. 

2 год. 
 

Березень 
2019 р. 

 Порівняльний аналіз забезпеченості, 
використання, якості та цінової 
політики питної води України і країни 
(країна з останніх двох чисел 
студентського, за алфавітним 
показником країн) 

Практична 
робота 

 Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 
 Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко 
В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 
2007. 

Мультимедійна 
презентація або 
усна доповідь 
2 год 

Березень 
2019 р. 



 11

4 тиждень 
березня 

Тема 7. Хвороби (різного роду 
узалежнення) як соціальні проблеми 
суспільства. 
 

Лекція Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–
психологічний аспект). – К., 2001. 

2 год. Березень 
2019 р. 

 Онкологічні захворювання. Наслідки 
онкологічних захворювань. Масштаби 
захворювання на наркозалежність. 
Поширення наркоманії у світі. 
Алкозалежність. Географія 
поширення паління, та шкода для 
здоров'я. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–
психологічний аспект). – К., 2001. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 7 
2 год 

Квітень 
2019 р. 

 тиждень 
березень-
квітень 

Тема 8. Розвиток медицини. 
Проблеми з охороною здоров'я в 
окремих країнах світу. 

Лекція  Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, 
человек. - М. Гранд, 1998. 

 
2 год. 

Квітень 
2019 р. 

 Зробити порівняльний аналіз 
народжуваності, смертності, рівня 
медицини, забезпеченості лікарями у 
таких країнах: Україна +  країна за 
алфавітним показником країн світу 
(дві останні цифри номера Вашого 
студентського) + 3 країни на 
початкові букви Вашого прізвища і 
ініціалів.  
Побудуйте графіки або діаграми 

Практична 
робота 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, 
человек. - М. Гранд, 1998. 

Коротка описова і 
графічна 
характеристика 
країн, порівняльний 
аналіз  
2 год 

Квітень 
2019 р. 

1 тиждень 
квітня 

Змістовний модуль 2. «Соціально-
суспільні проблеми сучасного 
суспільства». 
  
Тема 9. Бідність, як соціальна проблема 
сучасного суспільства. 

Лекція Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні//Пік. -2001. -
№ 1. -С. 22-23 
Постанова Верховної Ради України “Про засади 
державної політики України в галузі прав людини”. 
Яценко В. Страхування від безробіття як чинник 
стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти 
праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 

2 год Квітень 
2019 р. 

 Теоретичні основи бідності. Бідність як 
суспільно-історичне явище. Бідність у 
сучасному світі. Християнське 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 

Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні//Пік. -2001. -
№ 1. -С. 22-23 
Постанова Верховної Ради України “Про засади 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 

Квітень 
2019 р. 
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ставлення до бідності. Основні 
причини бідності. Соціальна нерівність 
і причини її виникнення. Межа бідності 
в Україні 

бесіда, 
обговорення 

державної політики України в галузі прав людини”. 
Яценко В. Страхування від безробіття як чинник 
стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти 
праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 

темі 9 
2 год 

2 тиждень 
квітня 

Тема 10. Злочинність, як проблема 
сучасного суспільства. 

Лекція Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і 
становлення політичної психології індивіда // 
Людина і політика. – 2000. – № 5. 
Волков Ю.Г., Добреньков В.И. и осо. Социология 
молодежи: Учебн. Пособие. – Ростов-на-Дону, 2001. 

2 год. Квітень 
2019 р. 

 Суспільство і злочинність: 
соціологічні теорії.  Злочинність, 
законодавство про злочинність в 
країнах світу. Класифікація злочинів. 
Покарання за злочини держав 
Стародавнього  Сходу і сьогодні 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і 
становлення політичної психології індивіда // 
Людина і політика. – 2000. – № 5. 
Волков Ю.Г., Добреньков В.И. и осо. Социология 
молодежи: Учебн. Пособие. – Ростов-на-Дону, 2001. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 10 
2 год 

Квітень 
2019 р. 

3 тиждень 
квітня 

Тема 11. Корупція як соціальна 
проблема суспільства. 

Лекція Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: 
Инфра-М, 2007.–235с.6. 
Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

2 год. Квітень 
2019 р. 

 Корупція та її становище в суспільстві. 
Нормативно-правова база проти 
корупційних схем. Корупція – як 
злочин проти держави, суспільства і 
моралі. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: 
Инфра-М, 2007.–235с.6. 
Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 11 
2 год 

Квітень 
2019 р. 

4 тиждень 
квітня 

Тема 12. Безробіття як соціальна 
проблема суспільства. 

Лекція Яценко В. Страхування від безробіття як чинник 
стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти 
праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 
Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і 

2 год Квітень 
2019 р. 
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становлення політичної психології індивіда // 
Людина і політика. – 2000. – № 5. 

 Сутність та причини безробіття. Види 
безробіття та правове забезпечення 
право  на працю. Інфляція і зайнятість 
населення. Безробіття в Україні.  
Причини безробіття в Україні 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Яценко В. Страхування від безробіття як чинник 
стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти 
праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 
Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і 
становлення політичної психології індивіда // 
Людина і політика. – 2000. – № 5. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 12 
2 год 

Квітень 
2019 р. 

1 тиждень 
травня 

Тема 13. Сирітство, як сучасна 
проблема суспільства. 

Лекція Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–
психологічний аспект). – К., 2001. 

2 год Травень 
2019 

 Сирітство – загальні поняття 
сирітства. Безпосередні причини 
сирітства.  Умови, які спричиняють 
соціальне сирітство. Дитячі будинки 
сімейного типу: механізм подолання 
соціального сирітства в Україні 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–
психологічний аспект). – К., 2001. 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 13 
2 год 

Травень 
2019 

2 тиждень 
травня 

Тема 14. Проблема збереження й 
розвитку людської культури, її 
уніфікація і масовизація. 

Лекція Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  
сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. 
вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –
К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 
 Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

2 год Травень 
2019 

 Підготовити реферат-презентацію про 
одну із глобальних соціальних 
проблем сучасного суспільства. 
Умови: студент обирає одну із 
соціальних проблем із пропонованого 
списку відповідно до свого 
порядкового номеру (за алфавітом) в 
академічній групі 

Практична 
робота 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

Мультимедійна 
презентація  
2 год 

Травень 
2019 

3 тиждень 
травня 

Тема 15. Соціальні проблеми окремих 
туристичних країн. 

Лекція Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 

2 год Травень 
2019 



 14

Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с 

 Підготовити реферат-презентацію про 
одну із глобальних соціальних 
проблем сучасного суспільства. 
Умови: студент обирає одну із 
соціальних проблем із пропонованого 
списку відповідно до свого 
порядкового номеру (за алфавітом) в 
академічній групі 

Практична 
робота 

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. 
посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. — 330 с. 
Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  
человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 
Издательство «Весь мир», 2004. –188 с 

Мультимедійна 
презентація  
2 год 

Травень 
2019 

4 тиждень 
травня 

Тема 16. Соціальні проблеми молоді в 
Україні. 

Лекція Головатий М.Ф.,    Проблеми    молодіжної    
політики / М.Ф.Головатий,  В.С.Цибульник //  
Філософськаі  соціологічнадумка. –2002. –No4.–
С.23–30. 
КарнаухА. Проблеми молодіжної політики в 
сучасній Україні / А.Карнаух // Політичний 
менеджмент. –2005. –No 4. –С.63–69. 
 Молодь  України:  Стан,  проблеми,  шляхи  
розв’язання. –К.: УНДІПМ, 1992-1997.–Вип. 1-6.–
187с.13. 

2 год Травень 
2019 

 Соціальні проблеми українського 
суспільства у 21 століття. Шляхи 
мінімізації соціальних проблем 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Головатий М.Ф.,    Проблеми    молодіжної    
політики / М.Ф.Головатий,  В.С.Цибульник //  
Філософськаі  соціологічнадумка. –2002. –No4.–
С.23–30. 
КарнаухА. Проблеми молодіжної політики в 
сучасній Україні / А.Карнаух // Політичний 
менеджмент. –2005. –No 4. –С.63–69. 
 Молодь  України:  Стан,  проблеми,  шляхи  
розв’язання. –К.: УНДІПМ, 1992-1997.–Вип. 1-6.–
187с.13 

Підготувати: 
короткі відповіді на 
питання подані по 
темі 16 
2 год 

Травень 
2019 

 

Доцент кафедри туризму    Монастирський В.Р. 

 
 
  


