




 

 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про перспективи глобального 
бачення сучасних економічних, політичних, геополітичних та соціокультурних проблем, 
розуміння впливу процесу глобалізації на культурний і духовний клімат епохи, вивчення 
основних методів глобального прогнозування; з’ясування специфіки політичних, соціальних, 
економічних та духовно-культурних вимірів сучасних глобальних проблем; окреслення 
основних шляхів їх вирішення, які пропонуються сучасними науковцями; систематизування 
знань з можливих сценаріїв майбутнього в напрацюваннях різних шкіл глобалістики та 
геополітики. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії 
політичної глобалістики, теорію політичних систем, загальну теорія політики, політичні 
технології, міжнародні відносини, громадянське суспільства, політичні та громадські організації 
та рухи та ін. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; застосовувати 
основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; виявляти сучасні 
тенденції трансформації політичних процесів в умовах глобалізації, прогнозувати перспективи їх 
розвитку з урахуванням особливостей регіонального та геополітичного розвитку. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; 
критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних подій та явищ; 
використання іншомовних фахових інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична глабалістика» належить до 
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІ семестрі магістратури. Навчальна 
дисципліна знайомить студентів з історичними передумовами розвитку глобалістики, школами 
та концепціями глобалістики. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, 
основні напрями та проблематика політичної глобалістики. Розглядається характеристика 
глобалізації як феномену сучасного світу. З’ясовуються особливості політичного простору і часу 
в глобальному вимірі. Досліджується цивілізаційна парадигма глобальних політичних процесів. 
Пояснюється взаємодія глобалізації та міжнародної безпеки суспільства. 
«Критична геополітика» надає систематизовані знання про категоріальний апарат геополітики, 
що вироблений у межах класичних та сучасних геополітичних концепцій. Предметом навчальної 
дисципліни є провідні геополітичного тенденції сучасного світового процесу.  Формою 
підсумкового контролю є іспит. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
глобалізаційні, геополітичні  процеси, основну проблематику, дослідницькі підходи та 
методології вивчення різноманіття існуючих моделей розвитку глобального світу. В результаті 
навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та 
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях політичної сфери, вміючи надавати 
неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та процесам політичного життя країн 
сучасного світу. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
 Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
 Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку 
влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової 
політики та політики окремих країн та регіонів.  



 

 

ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
 Методи 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

Ко
д 

Результат навчання 

1 Знати:    

1.1 предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрямки та 
проблематику політичної глобалістики 

та критичної геополітики. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, іспит. 

5 

1.2 характеристику існуючих у вітчизняній 
та зарубіжній політичній науці 
концепцій та шкіл політичної 
глобалістики та критичної геополітики. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії, іспит. 

5 

1.3 теоретичні підходи до інтерпретації 
змісту політичної глобалістики та її 
основних суб’єктів. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії. 

5 

1.4 сутність, причини та шляхи вирішення 
глобальних проблем сучасності. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
Дискусії, іспит.. 

5 

1.5 часові ритми, їх вплив на розвиток 
глобальних політичних процесів. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит. 

5 

1.6 формування світового політичного 
простору в ХХІ столітті. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, 
дискусії, іспит. 

5 

1.7 цивілізаційна парадигма глобальних 
політичних процесів. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит. 

5 

1.8. взаємодія глобалізації та міжнародної 
безпеки суспільства. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, іспит. 

5 

2 Вміти:    

2.1 демонструвати знання спеціалізованої 
літератури із політичної глобалістики та 
критичної геополітики. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 

3 
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іспит. 
2.2 пояснювати варіативність сучасних 

політичних процесів, що випливає із 
специфіки взаємозв’язку соціальних, 
економічних, культурних та політичних 
чинників. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит. 

4 

2.3 здійснювати дослідження політичних 
процесів та явищ, спираючись на 
моделювання глобальних політичних 
процесів. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

2.4 здійснювати експертну оцінку мотивів, 
норм, ціннісних орієнтацій суб’єктів 
політики в умовах глобалізації. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

10 

2.5 виявляти конфлікти цінностей в 
конкретних ситуаціях, пояснювати їхні 
причини та пропонувати шляхи їхнього 
вирішення. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

2.6 готувати рекомендації та матеріали для 
консультацій представникам органів влади 
щодо можливих моделей розвитку 
політичних процесів в глобальному вимірі. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

6 

3 Комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних мов для 
аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

3.2 презентувати результати проведених 
досліджень та здійсненої самостійної роботи 
у вигляді доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

3.3 вести полеміку стосовно питань політичного 
моделювання в умовах глобалізації та 
міжкультурного діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим апаратом. 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

4 Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із політичного 
моделювання вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу наукової 
інформації. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.2 вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов'язані з верифікацією 
результатів існуючих оприлюднених 
досліджень, та порівнювати їх із 
результатами власне проведених 
досліджень. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 



 

 

4.3 нести відповідальність за достовірність та 
політико-ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень і пояснень 
особливостей політичних процесів в умовах 
глобалізації. 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

 

6.. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

1. Застосовувати для розв’язування складних 
задач політології розуміння природи та значення 
політики як специфічного виду людської 
діяльності та особливої сфери пізнання, 
включаючи розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації, особливостей реалізації 
влади у різних політичних системах, їх 
соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту. 

+ + +  + + + + +            

2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання з політології, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері професійної діяльності 
або галузі знань і є основою для оригінального 
мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі галузей 
знань.  

+ + +   + + + + + +      +    

3. Вільно спілкуватись усно і письмово 
українською та англійською мовами при 
обговоренні професійних питань, досліджень та 
інновацій в сфері політології 

              + + +    

4. Приймати ефективні рішення з питань 
політики, політичних наук і дотичних проблем, у 
тому числі у складних і непередбачуваних 
умовах; прогнозувати розвиток політичних 
процесів; визначати фактори, що впливають на 
них і на досягнення поставлених цілей; 
аналізувати і порівнювати альтернативи; 
оцінювати ризики та імовірні наслідки 
політичних рішень. 

   + + + + + + + + + +        

5. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт відповідно до встановлених 
вимог. 

             + + +  + + + 

6. Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних 
інститутів та процесів, світової політики та 
політики окремих країн та регіонів. 

    + + + + + + + + +    +    

8. Розробляти і реалізовувати наукові та 
прикладні проєкти у сфері політології та з 
дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з 
урахуванням методологічних, економічних, 
соціальних, правових та етичних аспектів 

             +     + + 

9. Конструювати дизайн, планувати і виконувати 
наукові дослідження з використанням якісних і 
кількісних методів та спеціалізованого 
інструментарію політичної науки, у тому числі 
формулювати і перевіряти гіпотези, 
інтерпретувати дані, обґрунтовувати висновки. 

             + + +  + + + 



 

 

формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах (частина політична 
глобалістика): РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –10 / 15 балів. 
2. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах (частина критична 
геополітика): РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 10 / 15 балів. 
3. Самостійна робота 1. ( дослідження «Світ через 30-50 років: політичний аспект»): РН 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –8 / 15 балів. 
4. Самостійна робота 2. (дослідження «Сучасні геополітичні та аксіологічні пріоритети 
країн світу»): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –8 / 15 балів. 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 
з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 
аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні 
роботи (розробка циклу аналізу політики,  дослідження місця України в сучасних 
геополітичних концепціях). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 
письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2 - 24/40 балів. 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі - тести. Білет складається з 40 питань 
(20 питань – частина політична глобалістика, 20 питань – частина критична геополітика), кожне 
з яких оцінюється за шкалою 0-1 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 
до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів Таким чином, підсумкова 
оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за 
семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 
балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Іспит  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 36                   24  60 

Максимум 60 40 100 

 

 



 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бала Max – 60 балів 

Аудиторна робот: 
(частина політична 
глобалістика) 

усна доповідь на семінарі, 
доповнення, участь в 
дискусіях 

«2» х 5 = 10 «5» х 3 = 15 

Аудиторна робота 
(частина критична 
геополітика) 

усна доповідь на семінарі, 
доповнення, участь в 
дискусіях 

«2» х 5 = 10 «5» х 3 = 15 

Самостійна робота дослідження «Світ через 30-50 

років: політичний аспект» 

«20» х1 = 20 «35» х 1 = 15 

дослідження «Сучасні 
геополітичні та аксіологічні 
пріоритети країн світу»  

«20» х 1 = 20 «35» х 1 = 15 

 

Загальна 
семестрова оцінка 

 36 60 

Загальна 
кількість балів 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності 

Доповнення / дискусія: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2 бали - доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Самостійна робота: 
15-12 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / 
підсумкової контрольної роботи 

11-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 
несуттєві неточності  

Підсумковий іспит: 
Студенти складають іспит у формі тестів. Тести включають 40 питань відповідно до 

максимальної кількості балів, винесених на іспит. За кожну правильну відповідь студент 
отримує 1 бал, за неправильну – 0 балів. Оцінка за іспит виставляється на основі простого 
підрахунку кількості правильних відповідей. 

 

7.3. Шкала відповідності: 
Відмінно 90-100 



 

 

Добре 75-89 

Задовільно 60-74 

Незадовільно 0-59 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Частина Політична глобалістика 

1 
Тема 1 Виникнення та історичні передумови розвитку 
глобалістики 2 

 4 

2 Тема 2 Школи та концепції глобалістики  5 

3 
Тема 3 Політична глобалістика в структурі інтегральної 
науки глобалістики  

2  
5 

4 Тема 4 Основні етапи розвитку політичної глобалістики   

5 Тема 5 Глобалізація як феномен сучасного світу   5 

6 Тема 6 Політичний вимір глобальних проблем сучасності   10 

7 Тема 7 Моделювання глобальних політичних процесів   10 

9 Тема 8 Політичний простір глобального світу   5 

10 Тема 9 Політичний час глобального світу   5 

11 Тема 10 Цивілізаційна парадигма дослідження 
глобальних політичних процесів 

 
2 

12 

12 Тема 11 Глобалізація та міжнародна безпека суспільства    12 

13 
Тема 12 Глобальний розвиток систем масової комунікації 
та міжнародні відносини 

  20 

14 
Тема 13 Україна в системі глобальних політичних 
процесів 

  20 

Частина Критична геополітика 

15 Тема 1. Визначення та основні поняття геополітики 2   10 

16 Тема 2. Головні ідеї класичної геополітичної думки   2  10 

17 
Тема 3. Німецька геополітична школа 

 2 10 

18 
Тема 4. Геополітична концепція євразійства  

  20 

19 
Тема 5. Геополітичні стратегії атлантизму  

  20 

20 
Тема  6. Основні концепції та  представники сучасної 
геополітики    25 

21 
Тема 7. Українська геополітика: історія та сучасні 
аспекти    20 

 ВСЬОГО 8 4 228 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fskaz.com.ua%2Fgeograf%2F6999%2Findex.html&ei=_4rSUuquEo_bsgaOkIHwDg&usg=AFQjCNE3tk6zd4pC2pofMfWFmOZRBmtrwQ


 

 

Загальний обсяг  240 год., в тому числі: 
Лекцій –8 год. 
Семінари – 4 год.  
Самостійна робота - 228 год.  
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наук. ред.О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2007/2008. — 680 с. 
2. Внучко С.М. Політична глобалістика: навч.посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2017. – 383с. 
3. Лукашевич В. М.. Глобалістика : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та вип. 

– Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 440 с 

частина «Критична геополітика»: 
4. Бжезинський З. Велика шахівниця. Львів, Івано-Франківськ, 2000. Глобальні модерності. 

Пер. з англ. Т. Цимбала. К., 2008. 
5. Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / 

Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2003. 111 с.   

6. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: Навч. посібник для студ. 
гуманіст спец. вищих навч. зак. К.: Либідь, 2003. 174 с.  

7. Шульга М. Геополітика [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Шульга; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. 239 с. 

8. Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції: навчальний посібник. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2011. 

Додаткова: 
частина «Політична глобалістика»:  
1. Білорус О., Власов В. Глобалістика – нова синтетична наука/ Вісн. НАН України, 2010, 

No 3, С. 17-26 

2. Постол О. Альтерглобалізм як соціально-політичний феномен сучасності / Освіта 
регіону. Політологія. Психологія. Комунікації [Текст] : [український науковий журнал]. № 2 / 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук ; [голов. ред. В. М. 
Бебик]. - Київ : Україна, 2012. - 335 с.  

3. Робертсон Р. Глокалізація: час-простір і гомогенність–гетерогенність/ Р. Робертсон// 
Глобальні модерності/ [заред.М.Фрезерстоуна, С. Леша, Р.Робертсона]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 

С. 48–72 

4. Тишкун Ю. Глобальна політика і глобальний розвиток: співвідношення понять. - 

Національний університет “Львівська політехніка”, 2016 

5. Ritzer G. Globalization. The Essentials / George Ritzer. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 
– 356 c. 
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6. Яворська Г."Безпекова політика України в контексті формування системи колективної 

безпеки в Європі". Аналітична записка//http://www.niss.gov.ua/articles/421/ 
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[Electronic resource]/ Access mode http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm - Title from the screen. 
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Могилянська академія, 2006. - 204 с. 
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9. Брікс Е., Бузек Е. Ще раз про центральну Європу: чому майбутнє Європи вирішується 
саме тут. ДІПА, 2019. 192 с.  

10. Вегеш М., Палинчак М. Геополітика в постатях і термінах. Гельветика, 2021. 786 с. 
11. Гантінгтон  С. Політичний порядок у мінливих суспільствах. Наш формат, 2019.  
12. Гольцов А. Геополітика та політична географія. Центр навчальної літератури, 

2019.  416 с.  
13. Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному 

контексті. Наш Формат, 2017. 320 с.  
14. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Наш Формат, 2019. 576 с. 
15. Хаас Р. Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза. Основи, 2019. 376 с.  
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	1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії політичної глобалістики, теорію політичних систем, загальну теорія політики, політичні технології, міжнародні відносини, громадянське суспільства, політичні та громад...
	2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; виявляти сучасні тенденції трансформації політичних процесів в умовах глобалізації, прогноз...
	3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел.
	3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична глабалістика» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІ семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з історичними передумовами розвитку глобалістики, шко...
	«Критична геополітика» надає систематизовані знання про категоріальний апарат геополітики, що вироблений у межах класичних та сучасних геополітичних концепцій. Предметом навчальної дисципліни є провідні геополітичного тенденції сучасного світового про...
	4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні глобалізаційні, геополітичні  процеси, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття існуючих моделей розвитку глобального світу. В рез...
	Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
	Загальні компетентності (ЗК):
	Фахові компетентності спеціальності (ФК)
	5. Результати навчання:
	В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
	6.. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	формування оцінки:
	7.1. Форми оцінювання
	Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної п...
	Оцінювання семестрової роботи:
	1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах (частина політична глобалістика): РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –10 / 15 балів.
	2. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах (частина критична геополітика): РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 10 / 15 балів.
	3. Самостійна робота 1. ( дослідження «Світ через 30-50 років: політичний аспект»): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –8 / 15 балів.
	4. Самостійна робота 2. (дослідження «Сучасні геополітичні та аксіологічні пріоритети країн світу»): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –8 / 15 балів.
	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на с...
	- в максимальному вимірі   60 балів
	- в мінімальному вимірі  36 балів
	У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.
	Підсумкове оцінювання у формі іспиту:
	Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2 - 24/40 балів. Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі - тести. Білет складається з 40 питань (20 питань – частина політична глобалістика, 20 питань – частина кри...
	Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів.
	Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час нав...
	При простому розрахунку отримуємо:
	7.2 Організація оцінювання:
	Критерії оцінювання:
	Усна відповідь:
	5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
	4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві ...
	Доповнення / дискусія:
	3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,
	2 бали - доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
	Самостійна робота:
	15-12 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літе...
	11-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостій...
	Підсумковий іспит:
	Студенти складають іспит у формі тестів. Тести включають 40 питань відповідно до максимальної кількості балів, винесених на іспит. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал, за неправильну – 0 балів. Оцінка за іспит виставляється на основі пр...
	7.3. Шкала відповідності:
	СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ
	Загальний обсяг  240 год., в тому числі:
	Лекцій –8 год.
	Семінари – 4 год.
	Самостійна робота - 228 год.
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