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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 
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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), лабораторні (36 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять змістових модулів та 

виступити з презентацією чи інформуванням додатково 

(оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна сприяє здобуттю знань щодо історії 

становлення та розвитку географії культури та релігій. Вона 

спрямована на формування у студентів глибоких 

комплексних знань про і основні поняття та терміни 

географії культури та релігій; сучасні тенденції та концепції 

розвитку географії культури та релігій; уявлення про 

особливості насичення території України антропогенними 

об’єктами. 

Чому це треба вивчати? Мета: надати поглиблені знання та практичні навички 

щодо використання теоретико-методологічних основ 

географії культури та релігій формування та розвитку 

географії культури та релігій; розуміння основ теорії та 

практики сучасних економічних і соціальних процесів, 

об’єктивної необхідності змін в географії культури та 
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релігій.  

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати основні історичні етапи розвитку географії культури 

та релігій, основні напрямки досліджень; об’єкти, зони, 

регіони України та світу з найбільшим рівнем 

антропогенного навантаження. 

Вміти розкривати причинно-наслідкові зв’язки та 

залежність форм розвитку сучасних геополітичних процесів 

від стану та еволюції продуктивних сил та інших рушійних 

факторів; виявляти особливості багатомірних 

комунікаційних просторів. 

Здатний застосовувати знання із географії культури та 

релігій в освітньому процесі при викладанні дисциплін 

географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні, 

власної професійній діяльності та на межі предметних 

галузей. 

Здатність використовувати методи наукового дослідження 

та вміння їх застосовувати на практиці.  

Здатність аналізувати структуру та різноманітність даних, 

які використовуються у географії культури та релігій. 

Здатність застосовувати знання із географії культури та 

релігій в освітньому процесі. 

Зміст дисципліни Об’єкт та предмет географії культури. Формування 

геокультурного підходу. Історія розвитку географічно-

релігійних досліджень. Обґрунтування змісту географії 

культури. Методологія та методика у географії культури. 

Культура: зміст і функції поняття. Підсистеми географії 

культуриста релігій. Структура географії культури. 

Етнокультурна географія. Сакральна географія. 

Історична географія культури. Неголовні галузі географії 

культури. Формування теорії цивілізаційно-культурного 

розвитку. Нації та держави. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 

опитування; оформлення матеріалів лабораторної роботи; 

виконання модульного контролю; опрацювання 

тем, винесених на самостійне вивчення 

Міждисциплінарні зв’язки Географія глобалізаційних процесів; Географія людської 

діяльності; Географія населення; Географія туризму; 

Геоекономіка; Геоурбаністика; Економічна і соціальна 

географія України;  

Основи теорії суспільної географії; Політична географія; 

Регіональна економічна і соціальна географія.  
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