ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із сутністю й визначити можливості
географічного підходу в глобалістиці, у тому числі за рахунок навичок критичного аналізу
літературних джерел.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1. Знання теоретичних основ та методології суспільної географії.
2. Базові уявлення про глобальну географію суспільного розвитку.
3. Базові навички роботи з літературними джерелами.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Надається характеристика сутності сучаснихз інтепритацій глобалістики, розглядаючи,
зокрема: 1) концепти глобалізації та глобалістики; 2) потенціал географічного підходу в
глобалістиці та його об’єкт-предметну сутність; 3) просторово-часові виміри глобалізації ат
глобальні гепросторові трансформації; 4) сутність й способи застосування критичного
мислення стосовно глобалізаційного дискурсу.
Навчальна дисципліна «Геоглобалістика» є однією із складових комплексної підготовки
спеціалізації Туризмознавство спеціальності Туризм.
4.
Завдання (навчальні цілі) – полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань
щодо концептуальної сутності й можливостей географічного підходу в глобалістиці. У
результаті вивчення дисципліни студент повинен засвоїти концепти глобалістикий
геоглобалістики, навчитися застосовувати критичне мислення стосовно глобалізаційного
дискурсу, зокрема:

Ознайомити студентів із сутністю дискурсів, підходів, школ глобалістики;

Виокремити сутність просторово-часових вимірів глобалізації ьа глобальних
геопросторових трансформацій;

Окреслити понятійно-термінологічні засади геоглобалістики;

Навчити застосовувати критичне мислення стосовно глобалізаційного дискурсу.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Ко
д

Результат навчання

1.1 Знання концептів глобалізація та
глобалістика
1.2 Знання дискурсів, підході, шкіл
глобалістики
1.3. Розуміння
сутності
глобальних
досліджень, глобалістики, глобальної
географії, геоглобалістики
1.4. Знання об’єкт-предметної сутності
геоглобалістики
1.5. Знання
сутності
географічних,
просторово-часових
вимірів

Методи
оцінювання
Форми (та/або
Відсоток у
та пороговий
методи і технології)
підсумкові
критерій
викладання і
й оцінці з
оцінювання
навчання
дисципліни
(за
необхідності)
Лекції, семінарські
до 5%
заняття
Лекції, семінарські
до 5%
заняття
Лекції, семінарські
до 5%
Бліцзаняття
опитування,
дискусія,
Лекції, семінарські
до 5%
презентація,
заняття
Лекції, семінарські аналітична до 5%
доповідь
заняття

глобалізації
1.6. Розуміння глобальних геопросторових
трансформацій
1.7. Знання
можливостей,
функцій,
методик й прийомів критичного
мислення
2.1 Уміння
застосовувати
модель
критичного мислення
2.2 Уміння
застосовувати
навички
критичного читання літературних
джерел
2.3. Володіння навичками здійснення
критичного аналізу літературних
джерел стосовно глобалізаційного
дискурсу
2.4. Уміння синтезувати та інтерпретувати
результати
критичного
аналізу
літературних джерел
3. Комунікація:
практика
й
вдосконалення навиків використання
відповідних методів та прийомів
дискусії, групової роботи (мозговий
штурм), належного представлення
результатів навчання та критичного
читання за допомогою сучасних
комп’ютерних засобів.
4.
Демонструвати
здатність
саморозвиватися
та
самовдосконалюватися
упродовж
життя

Лекції, семінарські
заняття
Лекції, семінарські
заняття
Семінарські
заняття
Семінарські
заняття

до 5%
до 5%
Бліцопитування,
дискусія
презентація,
аналітична
доповідь,

Семінарські
заняття
Семінарські
заняття

до 10%
до 10%
до 10%

до 20%

Семінарські
заняття,
аналітична
доповідь, дискусія,
презентація

Виконання
презентації
результатів
критичного
читання,
дискурс, залік

до 10%

Семінарські
заняття,
аналітична
доповідь, дискусія,
презентація

Виконання
презентації
результатів
критичного
читання,
дискурс, залік

До 5%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код) 1.12.11.7
3
4
Програмні результати навчання (назва)
1.6
2.4
РН1) Знання передових концепцій, методів науково-дослідної +
+
+
+
та професійної діяльності на межі предметних областей
туризму та рекреації
РН12) Практикувати використання іноземних (ної) мов (мови) +
у професійній діяльності

+

+

РН14) Використовувати комунікативні навички і технології,
ініціювати
запровадження
методів
комунікативного
менеджменту в практику діяльності суб’єктів туристичного
бізнесу

+

+

+

+

РН19) Демонструвати здатність саморозвиватися
самовдосконалюватися упродовж життя

та

+

+

7. Схема формування оцінки: Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх
запланованих результатів навчання визначається за результатами написання бліцопитувань, презентації, участі в обговореннях на семінарських заняттях та захисту
результатів критичного читання, заліку.
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови опанування дисципліни
на належному рівні така:
 Результати навчання –1.1. – 1.7. (знання) – до 5% за кожен
 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.1.-2.3) - до 10% за кожен
 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.4.) – до 20%
 Результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%
 Результати навчання – 4. (автономінсть та відповідальність) – до 5%
7.1. Форми оцінювання студентів: У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття
проводяться у формі лекцій, семінарських занять. Завершується дисципліна заліком.
Упродовж семестру після завершення відповідних тем проводиться бліц-опитування із
відкритими запитаннями. Для визначення рівня досягнень результатів навчання за пунктами
2 та 3 студенти презентують авторські результати критичного читання літературнизх джерел
щодо глобалізаційного дискурсу.
оцінювання:
1. Бліц-опитування – 20/12 балів
2. Презентація – 20/12 балів
3. Презентація результатів критичного читання – 20/12 балів.
Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60%
від максимально можливої кількості балів) проводиться семестрова контрольна робота,
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за
100-бальною шкалою).
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому оцінка за результати навчання,
передбачені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не
менше 20, 5 та 8 балів відповідно)
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені –
40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60%
максимальної кількості балів, відведених на екзамен). Студенти, які набрали сумарно меншу
кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не
допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до екзамену 38 балів.
7.2. Організація оцінювання: впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів
робіт, включаючи самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань, зокрема:
- Результати критичного читання літературних джерел (аналітична записка)
здається до 20 листопада
- Захист-презентація результатів здійснюється га передостанньому тижні
навчання.
За роботи подані після зазначеного терміну оцінка зменшується на 2 бали за кожен день
запізнення.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми
семінарські Самостійн
лекції
а робота
Частина 1. Геоглобалістика у дискурсі ідей
Вступ.
Тема 1 Поняття глобальний, глобальність,
глобалізація
Тема 2. Глобалізація та глобалістика:
концепти відмінних фокусів
Тема 3. Глобалістика: дискурси, підходи,
школи
Тема 4. Глобалізація: географічний підхід

2

10

2

2

12

2

2

12

2

2

12

Тема 5. Глобальні дослідження, глобалістика,
2
геоглобалістика
Презентація результатів критичного
4
читання
Частина 2. Предметна сутність геоглобалістики
Тема 6. Об’єкт-предметна сутність
2
геоглобалістики
Тема 7. Просторово-часові виміри
2
2
глобалізації
Тема 8. Глобальні геопросторові
2
2
трансформації
Тема 9. Глобалізація і сталий розвиток
2
2
Тема 10. Альтернативи глобалізації

2

Презентація результатів критичного
читання
ВСЬОГО
20
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення
Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Семінарські заняття – 22 год.
Самостійна робота - 138 год.

10
13

10
12
12
12
10

4

13

22

138
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