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КОМУНІКАЦІЯ 
 Спілкування в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти зможуть 
поставити питання під час консультації (вівторок, з 14.00-15.00). Інші види комунікації: 
група в Telegram, очна та онлайн Zoom-консультації за розкладом.        
 e-mail: kolomiyets@onu.edu.ua 
 телефон: 0482687693 
 соціальні мережі: Telegram (за вказаним номером телефону) 
 аудиторія: за розкладом 
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни - системний характер глобалізаційних процесів на 
всіх рівнях життєдіяльності суспільства.   
 Пререквізити курсу: ефективність засвоєння змісту дисципліни "Геоглобалістика" 
значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: 
"Основи суспільної географії", "Регіональна економіка з основами регіональної політики", 
"Політологія", " Економічна теорія", "Геополітичні особливості формування туристичних 
потоків ", "Міжнародний туризм", " Географія туризму". 
 Мета курсу - розкрити зміст навчального курсу, передумови та основні етапи його 
становлення,  вивчити  проблеми  та  основні  тенденції  сучасного  цивілізаційного 
розвитку,  концептуальні  уявлення  про  формування  майбутнього  світоустрою  в аспекті 
світової глобалістики. 
 Завдання дисципліни: - визначення сутності сучасного етапу розвитку людства та 
оцінки його  ціннісної  парадигми;  виявлення  основних  факторів  і  тенденцій,  які 
впливають  на розвиток  світу;  розкриття  сутності  трансформаційних  змін  у глобальному 
середовищі; критичне оцінювання різноманітних підходів, які мають місце з проблем 
цивілізації; оволодіння аналітичними навичками характеристики вирішення  сучасних  
глобальних  проблем;  вироблення  теоретико-прогностичних уявлень про 
постглобалізаційний етап розвитку людства. 
 Очікувані результати. Здобувач повинен знати: 
- предмет і об’єкт глобалістики, її сучасну методологію, загальний зміст і завдання;  



- історію розвитку наукових досліджень глобальних проблем; зміст глобальних процесів і 
явищ; 
- виявляти явища глобалізації у навколишньому середовищі і з'ясовувати їх позитивні та 
негативні наслідки; сутність екологічного імперативу, проблем глобальної екології;  
- суть окремих «великих» та «малих» глобальних проблем людства, форми їх прояву в різних 
регіонах світу, причинно-наслідкові зв'язки між ними;  
- сутність концепції сталого розвитку як стратегії розвитку людства на ХХІ ст., її 
економічний аспект; витоки, категорії, індикатори сталого розвитку;  
 вміти: 
 - аналізувати процеси глобалізації як історичного процесу, глобальні проблеми світу за 
територіальним принципом; прояви глобалізації в господарському житті; різницю в рівнях та 
темпах вирішення глобальних проблем по регіонах світу; сучасні загрози світовій безпеці; 
проекти шляхів розв'язання глобальних проблем людства; взаємозв'язки глобальних проблем 
людства;  
- класифікувати глобальні проблеми людства за походженням, гостротою прояву у різних 
регіонах світу;  
- висловлювати судження про основні напрями вирішення глобальних проблем людства; рух 
антиглобалістів; пропонувати способи розв'язання глобальних проблем людства;  
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних занять (16 год.), 
організації самостійної роботи студентів (80 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 
у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовий модуль 1.Визначення конфігурації сучасної глобалізації 
Тема 1. Теоретико-практичні основи становлення глобалістики та сучасний стан її розвитку. 
Тема 2. Глобалізація як багатовимірний процес розвитку людства.  
Тема 3. Політико-правові процеси глобальної трансформації. 
Тема 4. Економічна глобалізація як етап розвитку світового господарства. 
Тема 5. Мультинаціональні корпорації і світове виробництво. 
Тема 6. Соціальні інститути в контексті глобалізаційного розвитку. 
Змістовний модуль 2. Глобалізація в аспекті протиріч теорії і практики 
Тема 7. Культурно-цивілізаційні аспекти глобалізації 
Тема 8. Глобальні проблеми сучасності: постановка питання. 
Тема 9. Глобальна деградація довкілля у ХХ-ХХІ ст. 
Тема 10. Глобалізація і міграції. 
Тема 11. Глобалізація і глобальне управління. Глобалізація у людському вимірі. 
Тема 12. Політико-правова ідентифікація України у глобальному просторі. 
 
Рекомендована література 
1. Бауман, З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман ; [пер. з англ. І. 
Андрущенка ; за наук. ред. М. Винницького]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 
109 с. 
2. Брич В.Я., Охота В.І. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації: 
Монографія. — Тернопіль, 2019. — 211 с. 
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Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 255 с. 
6. Глобальні проблеми світу : атлас. — К. : Картографія, 2009. — 144 с. 
7. Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. 
8. Любіцева О. О. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / О. О. 
Любіцева [та ін.]. — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. — 160 с. 
9. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: Монографія / Булатов 
О.В., Козак Ю.Г., Козюк В.В. та ін. — Тернопіль: Економічна думка, 2014. — 504 с. 
10. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб. 
для студентів геогр. та екон. спец. ВНЗ / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. - Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 370 с. 
11. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / Кол. Авт.; за ред. Я.Б.Олійника, 
Б.П.Яценка, В.К.Бабарицької. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 
145 с. 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 
●   Контрольні роботи проводяться за технологіями тестування або надання розгорнутої 
відповіді на питання, або поєднання декількох видів контролю. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 
 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 
яку отримана незадовільна оцінка. 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від 
студента систематичну самостійну роботу. 


