
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГЛОБАЛІСТИКА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Глобалістика 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3 – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2 - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова викладання Українською мовою. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Допомогти студентам - майбутнім економістам, правознавцям, міжнародникам - осмислити творчі 

перспективи глобального бачення сучасних економічних, соціокультурних проблем, зрозуміти 

вплив процесу глобалізації на матеріально-економічний, культурний і духовний клімат нашої 

епох, передбачити небезпеки та ризики, що супроводжують цей процес, і зрозуміти сучасну 

планетарну свідомість. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Глобалізація як історичне явище і феномен. Предмет, структура і 

зміст дисципліни «Глобалістика». 

Сучасні концепції та парадигми глобалістики і глобалізації економічного та 

соціального розвитку, їх еволюція. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики. 

Тенденції глобалізму і альтернатива вокалізму в сучасній світовій економіці та у процесах 

розвитку. Світовий розвиток і проблеми нової людини. 

Тема 2. Цивілізаційний виміри глобального розвитку. 

Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства Природа і 

структура цивілізацій. Сучасна цивілізація та її технологічні характеристики. Техніка і цивілізація. 

Проблема кризи цивілізації та вибору шляхів виходу з неї.  

Тема 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна 

інтеграція. 

Глобальні економічні трансформації, оцінка міжнародних стратегій трансформації та розвитку. 

Глобальні трансформації і стратегії міжнародної економічної інтеграції. Проблеми глобальних 

системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Інтеграція України в систему 

міжнародних економічних організацій як фактор розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

Тема 4. Демографічні, екологічні та гендерні виклики глобалізації 

Вплив глобалізації на динаміку і демографічну структуру світового населення. 

Міжнародна міграція: тенденції та форми прояву. Світова організація здоров’я. Проблеми екології 

у глобалізованому світі. Тендерний аспект глобалізації. 

Тема 5. Глобалізація інформаційних процесів — новий феномен розвитку 

засобів масової комунікації. 

Глобалізація засобів масової комунікації (ЗМК) та процес її осмислення. Вплив 

науково-технічних трансформацій на розвиток систем масової комунікації. Структурні 

трансформації медіа-індустрії. Політика міжнародних урядових організацій у галузі масової 

комунікації. Діяльність неурядових організацій у галузі масової комунікації. Проблеми входження 

України в європейський і світовий масово-комунікативний простір. 

Тема 6. Культура у просторі глобалізації. 

Особливості культурної глобалізації. Культурна ідентичність у добу 

глобалізації.Мультикультуралізм. Глобалізація науки та глобалізація освіти.  

Стратегії виживання (І.Кант, Ч. Сноу, А. Д. Сахаров, В. І Вернадський, Е. Фромм та інші). 

Тема 7. Антропологічний вимір контексту глобалізаційних процесів 

Людське буття у третьому тисячолітті. Людський інтелект та духовність на тлі 

тисячоліть. Трансформація стратегій соціального інтелекту. 

Колізії демократичного плюралізму та проблема індивідуальності. Нове бачення людини в 

Універсумі.  

Тема 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

Цивілізаційна складова глобальних процесів в Україні. Історичні та культурні 

традиції України у світлі глобальних трансформацій. Етносоціальні ідеали і реалії глобалізації: 

світовий та український досвід.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 



 

 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Навички раціональної організації власної діяльності та 

ефективного використання часу. 

Здатність спілкуватися українською та англійською мовами 

як усно, так і письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і опановувати сучасні знання. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Навички міжособистісної та ділової комунікації. 

Цінування та повага національної різноманітності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Глобалізація як історичне явище і феномен. Предмет, структура і зміст дисципліни 

«Глобалістика». 

ПЗ 1.  Глобалізація як історичне явище і феномен. 

Тема 2.  

Л 2. Цивілізаційний виміри глобального розвитку. 

ПЗ 2. Цивілізаційні виміри глобального розвитку. 

Тема 3. 

Л 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна інтеграція. 

ПЗ 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна інтеграція. 

Тема 4. 

Л 4. Демографічні, екологічні та гендерні виклики глобалізації. 

ПЗ 4. Демографічні, екологічні та тендерні виклики глобалізації. 

Тема 5. 

Л 5. Глобалізація інформаційних процесів – новий феномен розвитку засобів масової комунікації  

ПЗ 5. Глобалізація інформаційних процесів - новий феномен розвитку засобів масової комунікації. 

Тема 6. 

Л 6. Культура у просторі глобалізації. 

ПЗ 6.  Культура у просторі глобалізації. 

Тема 7. 

Л 7. Антропологічний вимір контексту глобалізаційних процесів. 

ПЗ 7. Антропологічний вимір у контексті сучасних глобалізаційних 

процесів. 

Тема 8. 

Л 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

ПЗ 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 



 

 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

13) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 



 

 

14) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

15) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

16) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 
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