
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Глобальні процеси в сучасному світі 
(назва навчальної дисципліни) 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців 

певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами 

навчального плану підготовки фахівців.  

Мета викладання навчальної дисципліни: дати аспірантам знання щодо 

витоків, сутності, проявів та наслідків глобалізаційних процесів, що 

відбуваються у сучасному світі, сформувати навички практичної наукової 

роботи, збору та систематизації даних, наукової дискусії. Курс «Глобальні 

процеси в сучасному світі» належить до переліку дисциплін вільного вибору 

аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта і 

спрямована на формування кваліфікованого науковця і викладача вищої школи, 

який володіє теоретичними та практичними знаннями, що дозволяють 

аналізувати глобалізаційні процеси в сучасному світі. Особлива увага 

приділяється аналізу об’єктивних чинників цих процесів, дослідженню 

глобалізації як соціального явища в соціально-політичному, соціально-

економічному, соціокультурному аспектах. 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування. 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності 

предметної області глобальних процесів в сучасному 

світі, або у навчальному та дослідницькому процесі із 

застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

світосистеми, регіонів та країн світу, а також 

геопросторових трансформацій та процесів на 

глобальному рівнях 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



ЗК 9. Здатність до креативного та критичного 

мислення. 

ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 12. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 13. Здатність свідомо та соціально-відповідально 

діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК 14. Готовність до усного і письмового спілкування 

в економічно-діловій сфері українською мовою. 

ЗК 15. Готовність до узагальнення знань та умінь, 

здатність застосовувати їх на практиці. 

ЗК 16. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК 17. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 18. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК 1. Знання предмету глобальних процесів в 

сучасному світі, розуміння глобальних просторово-

часових трансформацій та закономірностей 

функціонування світосистеми. Здатність 

геопросторового бачення картини світу на 

глобальному рівні. 

ФК 2.  Формулювати та обґрунтовувати власну 

думку з дискусійних проблем глобалізації. 

ФК 3.  Залучати нові репрезентативні джерела та 

наукову літературу для дослідження проблем 

глобалізації у сучасному світі. 

ФК 4.  Із застосуванням спеціальних і 

міждисциплінарних методів дослідження здійснювати 

аналіз новітніх теорій та концепцій глобалізації. 

ФК 5. Знання і розуміння фахової предметної області 

глобалістики. Творчо використовувати набуті знання в 

науково-дослідницькій, навчально-педагогічній та 

інших сферах діяльності. 

ФК 6. Знання та розуміння природного, соціо-

демографічного, геополітичного та геоекономічного, 

етнокультурного та технологічно-інформаційного 

різноманіття географічного простору, масштабності 

вияву глобальних трансформацій світосистеми, 

дискретності та континуальності географічних мереж. 

ФК 7. Здатність виявляти, оцінювати та 

картографувати ознаки глобальних трансформацій 

світосистеми, використовувати методи польових та 

камеральних географічних досліджень країн світу та 



світо системи. 

ФК 8. Здатність наповнювати спеціалізовані бази 

даних і використовувати мережеві ІТ-ресурси та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення 

фахових задач. 

ФК 9. Знання глобальних демографічних, 

антропогенних, геоекономічних та геополітичних 

трансформацій світосистеми й особливостей їх прояву 

у країнах та регіонах світу.  

ФК 10. Здатність здійснювати професійну діяльність 

на міжнародному рівні у різноманітних обставинах в 

різних природних, соціально-економічних та 

етнокультурних умовах. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями. 

1. Походження самого терміну «глобалізація», варіативність його 

змістовних значень, еволюція термінології та наукового інструментарію, що 

використовується науковцями при дослідженні проблеми:  

дів, теорії та концепції глобалізації;  

 

 

2. Сутність глобалізації:  

політичній, економічній, культурній;  

глобалізації.  

и руху 

антиглобалізму.  
 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС 4, 

кількість годин 120 год., у тому числі годин аудиторної 24 год., самостійної та 

індивідуальної роботи 96 год.). 

5. Форма семестрового контролю залік. 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни (Комарніцький 

Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент). 
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