
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет Географічний 

Кафедра економічної і соціальної географії 
 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри економічної  

і соціальної географії 

факультету географічного 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

(протокол № ____ від _______ 2020 р.) 

 

Завідувач кафедри ___________проф. Шаблій О.І.  

 

 

Силабус  

з навчальної дисципліни «Глобальні проблеми людства», 

що викладається в межах  

ОПП 014.07 Середня освіта (Географія)  

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

для здобувачів з спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Львів 2020 



 

 

 

Назва дисципліни  Глобальні проблеми людства 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ЛНУ ім. І. Франка, Географічний 

факультет 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра економічної і соціальної географії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 014.07 Середня освіта (Географія) 

Викладачі дисципліни Книш Мирослава Михайлівна, к.г.н., доцент, доцент кафедри 

економічної і соціальної географії; 

Грицевич Володимир Степанович, к.г.н., доцент, доцент кафедри 

економічної і соціальної географії; 

Котик Любов Іванівна,  асистент кафедри економічної і соціальної 

географії 

Контактна інформація 

викладачів 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/knysh-myroslava-myhajlivna 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/hrytsevych-volodymyr-stepanovych 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/kotyk-lyubov-ivanivna 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через MicrosoftTeams. Для погодження часу консультацій необхідно 

написати на корпоративну електронну пошту викладачів.  

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/hlobalni-problemy-lyudstva 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього 

процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти 

орієнтуватися в просторових особливостях поширення глобальних 

проблем людства. Тому у курсі представлено як огляд глобальних 

проблем людства, так і наведено особливості їхнього виникнення й 

локалізації за регіонами світу, глобальними державами, регіонами 

України.   

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Глобальні проблеми людства» є вибірковою навчальною 

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки блоку 

вибіркових дисциплін “Економічна і соціальна географія” з 

спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) для освітньої програми 

014.07 Середня освіта (Географія) , яка викладається в 1семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Глобальні проблеми людства» 

є ознайомлення студентів із проблематикою глобальних проблем 

людства для  оволодіння сучасними підходами, методами й 

інструментами для їхнього розв’язання й недопущення виникнення 

нових проблем людства у час постіндустріального розвитку. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 
1. Книш М. М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / 

М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с. 
2. Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / 

М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. 
3. Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посібник / В. М. Лукашевич ; [2-

ге вид., доп. і перероб.]. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 440 с. 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/knysh-myroslava-myhajlivna
https://geography.lnu.edu.ua/employee/knysh-myroslava-myhajlivna
https://geography.lnu.edu.ua/employee/hrytsevych-volodymyr-stepanovych
https://geography.lnu.edu.ua/employee/hrytsevych-volodymyr-stepanovych


4. Fellmann J. Human Geography : Landscapes of human activities / 

J. Fellmann, А. Getis, J. Getis ; [10th ed.]. — Boston : McGraw Hill, 2009. — 
546 p. 

Допоміжна література: 
1. Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : 

навч. посібник / В. М. Бебик [та ін.]. — К. : Ун-т «Україна», 2006. — 208 с. 

2. Білорус О. Г. Глобалістика. Науковий глосарій і бібліографія / 

О. Г. Білорус. — К. : [б. в.], 2000. — 169 с. 
3. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, 

Д. Г. Лук’яненко [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2001. — 733 с. 

4. Глобальні проблеми світу : атлас. — К. : Картографія, 2009. — 144 с. 
5. Книш М. М. Глобалізація терористичної діяльності / М. М. Книш, 

Л. І. Котик // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник 

(відп. ред.) та ін.]. — Вип. 21. — К. : Альтерпрес, 2012. — С. 145—
155. 

6. Книш М. М. Поняття «тероризм» у термінологічному апараті сучасної 

науки / М. М. Книш, Л. І. Котик, Г. В. Наконечна // Географія та 
туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. — 

Вип. 30. — К. : Альтерпрес, 2014. 

7. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / 
О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт, 2009. — 544 с. 

8. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / 

О. І. Шаблій. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 444 с. 
Електронні ресурси 

1. Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals. 
9. Brookings Institution [Electronic resource]. — Mode of access : 

http://www.brookings.edu. 

10. Institute for Economics and Peace [Electronic resource]. — Mode 
of access : http://economicsandpeace.org. 

11. The Club of Rome [Electronic resource]. — Mode of access : 

http://www.clubofrome.org. 
12. United States Agency for International Development [Electronic 

resource]. — Mode of access : http://www.usaid.gov 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати:  

- трактування категорій глобальних проблем людства: глобальний, 

глобальні проблеми, глобалістика, геоглобалістика, глобалізація, 

глобалізм, глобальне моделювання, геопросторова організація 

глобальних проблем людства тощо;  

- наукові підходи до класифікації глобальних проблем; 

- предметне поле дослідження глобальних проблем людства та 

особливості історичних етапів їхнього розвитку, світові центри 

досліджень глобальних проблем людства та провідних вчених 

сьогодення; 

- суспільно-географічні аспекти проблеми збереження миру, 

ступінь впливу різних чинників на збереження миру та методику 

розрахунку глобального індексу миру;  

- місце глобальної демографічної проблеми в системі глобальних 

проблем людства, її взаємозв’язок і взаємозалежність з іншими 

глобальними проблемами та особливості демографічної політики та 

систему заходів забезпечення демографічної безпеки на 

http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals
http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals
http://www.brookings.edu/
http://www.brookings.edu/
http://economicsandpeace.org/
http://www.clubofrome.org/
http://www.clubofrome.org/


макрореґіональному та глобальному рівнях; 

- вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини та сферу 

охорони здоров’я, програми ВООЗ із: захисту та покращення здоров’я 

населення країн світу, боротьби з хворобами цивілізації, боротьби з 

ВІЛ/СНІДом, тощо; 

- особливості поширення процесів урбанізації в умовах 

глобалізації на початку ХХІ ст., функції глобальних міст на початку 

ХХІ ст.; 

- індикатори вимірювання рівня бідності у світі, особливості 

геопросторової організації проблеми бідності у світі; 

- головні маршрути транспортування наркотиків у світі, загрози 

пов’язані з поширенням наркоманії та злочинності, особливо 

організованої, у світі; 

- забезпечення країн та макрореґіонів світу головними видами 

непаливних мінеральних ресурсів, вплив сировинного чинника на 

політичну нестабільність та виникнення й перебіг збройних конфліктів 

у країнах та макрореґіонах; 

- забезпеченість енергетичними ресурсами на глобальному та 

макрореґіональному рівнях, розроблені Міжнародним енергетичним 

агентством Сценарії розвитку світової енергетики; 

- індикатори вимірювання голоду та переїдання у світі, програми 

ООН з подолання голоду та боротьби з переїданням; 

- геопросторову організацію сталого розвитку у країнах світу, 

міжнародні організації, які досліджують глобальні екологічні зміни у 

світі; 

- антитерористичні міжнародні конвенції ООН, моделі 

протистояння світового співтовариства з міжнародним тероризмом. 

- вміти:  
- аналізувати зміст поняття «глобальні проблеми»; 

- класифікувати глобальні проблеми за різними ознаками; 

- аналізувати хронологію наукових досліджень глобальних 

проблем людства;  

- пояснювати ключові ідеї концепції позитивного та негативного 

миру; 

- прогнозувати подальший перебіг демографічної ситуації на 

глобальному рівні, зміни напряму та обсягу міграційних потоків, 

визначати потенційні реґіони можливого формування біженців; 

- аналізувати географічні особливості поширення хвороб 

цивілізації, укладати показники стану здоров’я населення країн світу; 

- аналізувати особливості урбанізації як глобальної проблеми 

людства; 

- аналізувати роль ООН та інших міжнародних урядових і 

неурядових інституцій, окремих персоналій у процесі подолання 

бідності у світі; 

- розробляти типологію країн за індексом злочинності, 

обґрунтовувати загрози спричинені глобалізацією наркоманії та 

злочинності; 

- розраховувати рівень забезпеченості та внутрішнього 

споживання головних видів непаливних мінеральних ресурсів у країнах 

та макрореґіонах світу; 

- укладати типологію макрореґіонів за співвідношенням 

виробництва і споживання енергетичних ресурсів; 



- обґрунтовувати актуальність глобальної проблеми голоду та 

переїдання на початку ХХІ ст, аналізувати роль ООН та інших 

міжнародних інституцій у подоланні проблеми голоду та переїдання; 

- порівнювати особливості геопросторової організації країн за 

комбінацією та перебігом екологічних проблем; 

- складати карти активності та наслідків терористичної діяльності 

в різних макрореґіонах та країнах. 

Ключові слова Глобальні проблеми, середня освіта, глобалізація 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття про глобальні проблеми. Класифікація 

глобальних проблем. 

Тема 2. Тематика глобальних проблем людства у доповідях 

провідних вчених світу. 

Тема 3. Глобальна проблема збереження миру. 

Тема 4. Глобальна демографічна проблема. 

Тема 5. Глобальна проблема урбанізації. 

Тема 6. Глобальна енергетична проблема. 
Тема 7. Глобальна проблема сталого розвитку. 
Тема 8. Глобальна проблема тероризму 
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

навчальних дисциплін , достатніх для сприйняття категоріального 

апарату __________, розуміння джерел _______________ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної 

освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами партнерські 

стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, 

організовує їх освітню діяльність, представляє академічні інтереси 

студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на 

реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 

встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 балів 

• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 балів. 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 балів. 



 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 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 

незарахуванння 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. 

Питання до підсумкового модуля: 
1. Глобальна продовольча проблема в структурі політики 

глобальної безпеки. 

2. Глобальна екологічна проблема: регіональні аспекти. 

3. Глобальна демографічна проблема: історико-географічний 

екскурс. 

4. Глобальна демографічна проблема: реґіональні відмінності. 

5. Проблема формування глобального етносу. 

6. Концепція сталого розвитку цивілізації. 

7. Глобальна проблема освоєння космосу. 

8. Глобальна проблема освоєння Світового океану. 

9. Глобальна проблема становлення інституційної системи 

глобального управління. 

10. Антиглобалістичні рухи і глобальні проблеми. 

11. Глобальна проблема демократизації. 

12. Проблема глобальної безпеки. 

13. Міжнародна безпека і реґіональні конфлікти. 

14. Глобальна проблема збереження біорізноманіття Землі. 

15. Глобальна проблема захворюваності населення: 

реґіональні аспекти. 

16. Глобальна проблема бідності: регіональні аспекти. 



17. Глобальна проблема голоду. 

18. Глобальна проблема переїдання населення та 

незбалансованого харчування. 

19. Проблема вичерпування запасів прісної води у світі. 

20. Проблема подолання відсталості країн світу. 

21. Глобальна проблема подолання неграмотності населення 

держав світу. 

22. Глобальна проблема тероризму. 

23. Глобальна проблема наркоманії: регіональні аспекти. 

24. Глобальна проблема злочинності: регіональні аспекти. 

25. Новітні глобальні проблеми людства. 

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

завершенню курсу. 
 

 
 

 

 


