ВСТУП
1.
Мета дисципліни – надати базові знання з управління географічною
інформацією, формування у студентів розуміння основ геоінформаційного
менеджменту; розкрити зміст географічного простору; озброїти знаннями, які
реально допомогли б оцінювати та здійснювати дослідження у туризмі.
2.

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1.
Успішне опанування дисциплін «Туризмологія», «Туристична
політика та управління регіональним розвитком туризму», «Теорія та
практика рекреаційно-туристичного природокористування», «Наукові
основи стійкого розвитку туризму»
2.
Володіти навичками аналізу, синтезу, моделювання ситуації,
порівняння.

Анотація навчальної дисципліни:
дана
дисципліна
присвячена
вивченню
предметно-об'єктній
сфері
геоінформаційного
менеджменту,
зокрема:
сутності
управління
геоінформаційними системами (ГІС), ролі географії в інформаційному світі,
особливостям використання географічної інформації для потреб туризму та
інформаційного забезпечення туристичної діяльності
Особлива увага
присвячується соціальній спатиалізації, геостатистиці та просторовим даним.
Дисципліна є вибірковим компонентом освітньої програми Туризмознавство,
викладається у першому семестрі. Загальний обсяг 150 годин (5 ECTS): лекції –
8 годин, семінари – 2 години, самостійна робота – 140 години. Завершується
дисципліна заліком.
3.

4. Завдання (навчальні цілі) - вивчення дисципліни полягає у формуванні у
студентів знань щодо розуміння сутності, завдань геоінформаційного
менеджменту, ролі інформації у розвитку суспільства; дослідження
особливостей інформаційного забезпечення туристичної діяльності та
інфраструктури геопросторових даних; ознайомлення із поняттям спатиалізації
та геостатистики; вміння застосовувати просторові дані та просторовий аналіз;
ознайомитися із сутністю управління системами географічної інформації у
туризмі.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Методи
оцінювання
Форми (та/або
та пороговий
методи і технології)
критерій
викладання і
Ко
оцінювання
Результат навчання
навчання
д
(за
необхідності)
1.1 ФК 5. Здатність використовувати Лекція, практичне
опитування,
теорію
і
методи
інноваційнозаняття
виконання
інформаційного розвитку на різних
практичної
рівнях управління
роботи,

Відсоток у
підсумков
ій оцінці з
дисциплін
и
7%

1.2 ФК 11. Здатність до управління
інформацією

Лекція, практичне
заняття, бесіда

2.1 ЗК 2. Здатність до організації,
планування,
прогнозування
результатів діяльності
2.2 ЗК
7.
Дух
підприємництва,
креативність,
бажання
досягти
успіху і самореалізуватися.
2.3 ЗК 10. Здатність оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних
робіт
2.4 ФК 13. Здатність до визначення
стратегічних завдань у розвитку
туристичного бізнесу
2.5 ФК 11. Здатність до управління
інформацією
3.1 ЗК 3. Уміння працювати в
міжнародному та вітчизняному
професійному середовищі

лекція
лекція, практичне
заняття, дискусія
лекція, дискусія

індивідуальне
завдання,
контрольна
робота
Виконання
практичної
роботи,
опитування,
бесіда,
дискусія,
презентація,
індивідуальні
завдання, залік

Лекція, дискусія

10%

5%

6%

7%

7%

Лекція, практичне
10%
заняття, бесіда
лекція
опитування,
7%
участь
у
дискусіях та
обговореннях
з Лекція, дискусія
7%
в

3.2. ЗК 5. Уміння спілкуватися
експертами
інших галузей
питаннях, спільних для вирішення.
3.3. ЗК
7.
Дух
підприємництва,
креативність,
бажання
досягти
успіху і самореалізуватися.
4.1 ФК 11. Здатність до управління
інформацією
4.2 ЗК
7.
Дух
підприємництва,
креативність,
бажання
досягти
успіху і самореалізуватися.
4.3 ФК 8. Здатність впроваджувати в
практику
міжнародний
досвід
туристичної діяльності

практичне
заняття,дискусія
практичне
заняття,дискусія
лекція,
бесіда,
дискусія

7%
презентація,
участь у
дискусіях,
залік

Лекція, дискусія,
практичне заняття

10%
7%

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не
входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)

1.2

2.1

4.1

4.2

7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих
результатів навчання визначається за результатами опитування та виконання
практичної роботи, її презентації, участю у дискусіях, опитуваннях та
виконання індивідуального завдання.
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування
на належному рівні така:

контрольні роботи (тест та/або відкриті питання) – 20 балів / 10 балів

робота на практичному занятті – 15 балів / 10 балів

презентація – 15 балів / 10 балів

індивідуальне завдання – 5 балів / 3 бали

опитування – 5 балів / 3 бали
підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену,
диференційованого заліку): форма – диференційований залік (залік
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру)
7.2.Організація оцінювання.
Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт,
включаючи і самостійну роботу. Оцінювання з даної дисципліни за умови заліку
виконується шляхом фіксації виконання завдань протягом навчального
семестру, у т.ч. за результатами контрольних робіт , виконаної практичної
роботи та презентації.
Шкала відповідності
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2

3
4

Назва теми

Тема 1. Еволюція інформаційного
суспільства.
Сутність
геоінформаційного менеджменту.
Тема 2. Інформаційне забезпечення
туристичної діяльності. Спатиалізація
Контрольна робота
Тема 3. ГІС як система управління
просторовими даними
Тема 4. Використання інформаційних
систем в туризмі. Роль соціальних
мереж в інформаційному середовищі
Контрольна робота
ВСЬОГО

лекції

Кількість годин
Самостійн
практичні
а робота

2

30

2

40

2

35

2

2

35

8

2

140

Загальний обсяг 150 год, в тому числі:
Лекцій – 8 год.
Практичні заняття – 2 год.
Самостійна робота – 140 год.
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