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- negatywne wpływy mediów na system wartości i postawy (promowanie 
pseudowartości i pseudokarier, ludystycznego, „zabawowyego‖ stylu życia);  

- negatywny wpływ reklam – zwłaszcza leków i parafarmaceutyków;  
- propagowanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu;  
- prawne aspekty pomocy osobom zagrożonym patologią;  
- metody diagnostyki zaburzeń w zachowaniu i patologii społecznych,  
-metody pracy resocjalizacyjnej, interwencji kryzysowej i wsparcia możliwe 

do stosowania przez pielęgniarki.  
Sądzimy, podobnie jak osoby, od których otrzymaliśmy przedstawione 

wyżej informacje, że nie tylko można, ale należy utworzyć takie studia sądzimy 
też, że uczelnią prowadzącą je mogła by być Małopolska Szkoła Wyższa w 
Brzesku. 
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У процесі підготовки фахівців для сфери інформаційної діяльності 
важливим є опанування основ та розуміння актуальності концепції сталого 
розвитку як парадигми суспільного зростання у ХХІ ст. Як відомо, парадигма 
розвитку суспільства, що отримала назву «сталий розвиток» (sustainable 
development) була розроблена за результатами аналізу причин катастрофічної 
деградації оточуючого природного середовища в масштабах біосфери та 
пошуку шляхів подолання загроз довкіллю та здоров‘я людини. На сьогодні 
сталий розвиток є основою формування політик багатьох країн світу.  

Нагадаємо, що Комісія ООН зі сталого розвитку була заснована 1992 р. 
У 2000 р. була прийнята «Декларація тисячоліття» ООН, яка визначила 
всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників розвитку за 
трьома основними мандатами ООН: мир і безпека, розвиток і права людини. 
Дорожня карта до втілення «Декларації тисячоліття» запропонувала набір із 
восьми універсальних цілей з конкретними термінами і кількісними 
показниками, спрямованими на ліквідацію основних перешкод на шляху до 
гідного життя будь-якої людини в будь-якому суспільстві: викорінення 
голоду та крайньої бідності, забезпечення доступу до освіти, забезпечення 
гендерної рівності, скорочення материнської та дитячої смертності, 
зменшення масштабів ВІЛ / СНІДу та інших захворювань, забезпечення 
екологічної стійкості та гармонізація зовнішньої допомоги для країн, що 
розвиваються. У 2015 р. під час Саміту ООН з Порядку денного в галузі 
розвитку на період після 2015 р. було вироблено глобальне бачення нових 
орієнтирів розвитку країн світу і 193 держави-члени ООН прийняли нову 
глобальну програму із забезпечення сталого майбутнього до 2030 року. Цілі 
сталого розвитку – це сімнадцять пріоритетів, які мають забезпечити 
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інтеграцію зусиль щодо економічного зростання, прагнення до соціальної 
справедливості і раціонального природокористування, що потребує глибоких 
соціально-економічних перетворень в багатьох країнах світу, і в Україні 
зокрема, та вироблення нових підходів до можливостей глобального 
партнерства. В Україні прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020» (2015) [1], де визначено першочергові пріоритети та індикатори 
належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов становлення та розвитку країни. Окрім інших, у Стратегію 
закладено програму популяризації України у світі та просування інтересів 
України у світовому інформаційному просторі, розвиток інформаційного 
суспільства та медіа, реформу державної політики у сфері науки та 
досліджень, а також державної політики у сфері культури, програму розвитку 
національної видавничої справи – пріоритети, критичне осмислення яких є 
необхідною складовою підготовки майбутніх фахівців, які займатимуться 
різними напрямами інформаційної діяльності. 

Програмами навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент 
інформаційної діяльності» [4, 5] (викладається на 5 та 6 курсі магістратури 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 5 курсі 
магістратури спеціальності «Журналістика» («Реклама та зв‘язки з 
громадськістю»)) передбачено ознайомлення майбутніх магістрів із 
структурою та змістом  загальнонаціональної Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» [1], національних доповідей, присвячених результатам та 
перспективам досягнення Україною Цілей Розвитку Тисячоліття 2000-2015 
[2] та Цілей Сталого Розвитку 2016-2030 [3], аналітичне опрацювання 
наукових публікацій за проблематикою, вироблення інформаційно-
аналітичних матеріалів за обраним напрямом (однією з сімнадцяти ЦСР) або 
презентація плану рекламної кампанії (також для однієї з сімнадцяти ЦСР за 
вибором студента). Робочими програмами з дисципліни закладено 
можливість засвоєння теоретичного матеріалу щодо концепції сталого 
розвитку під час лекційних та семінарських занять, поглибленого вивчення 
змісту та індикаторів, що визначатимуть рівень досягнення ЦСР Україною – 
під час практичних занять та самостійної роботи.  Слід зазначити, що з поміж 
сімнадцяти глобальних  ЦСР (від подолання бідності до партнерства заради 
сталого розвитку) найчастіше для аналітичного опрацювання студентами 
обиралися такі цілі – міцне здоров‘я та благополуччя; якісна освіта; гендерна 
рівність. Ознайомлення майбутніх фахівців з результатами адаптації 
сімнадцяти глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки 
національного розвитку спонукало їх до осмислення перспектив галузевого і 
загальнонаціонального розвитку, було простежено використання аналітичних 
матеріалів, напрацьованих під час занять, у магістерських (дипломних) 
роботах студентів 6 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», присвячених онлайн-торгівлі книжковими виданнями та 
розвитку електронних інформаційних ресурсів. 

Зміст завдань практичної та самостійної роботи відповідає 
спрямуванню дисципліни на формування таких фахових (професійних) 
програмних компетентностей як інформаційна (передбачає здатність фахівця 
до збору, обробки, збереження, продукування, передачі професійно важливої 
інформації із урахуванням соціокультурного контексту та уміння 
виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального потоку) та 
управлінська (передбачає  здатність фахівця до управління об‘єктами 
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інформаційно-бібліотечної діяльності; готовність до стратегічного 
управління розвитком ресурсів установи).  

У національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017) 
зазначено, що «Підґрунтям реалізації ЦСР є розбудова на всіх рівнях 
відкритої спільноти, інституційно спроможної до ефективних дій» [3, с. 10], і 
це, на нашу думку, стане можливим за умови розуміння кожною особою, яка 
включена у процес, рівнів сталого розвитку: індивідуального, локального, 
національного, глобального. І саме опанування концепції сталого розвитку та 
аналітичних матеріалів з проблеми у межах дисципліни «Стратегічний 
менеджмент інформаційної діяльності» дозволяє магістрам 
продемонструвати вміння використовувати концептуальні знання, набуті у 
процесі навчання на рівні новітніх досягнень для розв‘язання складних 
проблем та вирішення практичних завдань у сфері інформаційної та 
рекламної діяльності; уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз 
інформації з різних джерел; здатність формулювати задачу, для її вирішення 
використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
обґрунтованих висновків та прийняття стратегічних рішень як на 
локальному, так і національному / глобальному рівнях інформаційної 
діяльності. 
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