Кафедра філософії
Філософія сталого розвитку людства
назва дисципліни

Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр: 1 або 2 (магістратура)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Рижак Людмила Віталіївна (ел. адреса: l_ryzhak@lnu.edu.ua )
Результати навчання:
знати:
 основні риси глобалізаційної інтеграції, етапи глобалізаційної інтеграції та їх зміст;
 головні глобальні проблеми людства на початку ХХІ ст. та їх загрози життю на планеті Земля;
 зміст ідеї сталого розвитку як стратегії виживання людства;
 імперативи сталого розвитку як принципи екологічно безпечного та соціально-гармонійного життя
людства загалом та кожного народу зокрема;
 екоетичну відповідальність людства за майбутнє; головні принципи етики відповідальності;
 зміст концепції сталого розвитку для України та її світоглядно-гуманістичну спрямованість.
вміти:
 працювати з філософською літературою (книгами, словниками Інтернет-джерелами);
 логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку;
 аналізувати глобальні проблеми людства на теоретичному рівні;
 застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем;
 критично мислити, утверджувати екогуманістичні цінності;
 аргументувати значення імперативів сталого розвитку для цивілізаційного поступу України та
національного відродження України.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: Філософський дискурс ідеї сталого розвитку як імперативу гідного життя людства в умовах
глобалізаційної інтеґрації.
Завдання: Проаналізувати глобалізаційні тенденції та їх соціальні наслідки. Розкрити сучасний етап науковотехнологічної революції (НТР) та глобальні проблеми людства. Простежити історію формування ідеї сталого
розвитку. З’ясувати категоріальну структуру та принципи концепції сталого розвитку. Розглянути “сталий
розвиток” як принцип самоорганізації людства з метою не лише виживання та подолання мегазагроз, а й гідного
життя для кожної людини. Аргументувати необхідність формування етики довкілля та дискурсивної етики
відповідальності. Дати загальну характеристику концепції сталого розвитку для України, основні напрями та
пріоритети забезпечення сталого розвитку з урахуванням національних інтересів.
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні дискусії,
навчальні конференції, рольові ігри.
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