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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: ознайомити здобувачів освіти із теоретичними 

основами та практичними положеннями сокральної 

географії, показати її роль в розумінні георелігійних 

процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати 

уявлення про регіональні особливості розвитку таких 

процесів. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати теоретико-методичні основи пізнання релігійних 

процесів; основні проблеми розвитку релігійної сфери в 

Україні та світі; основні методологічні та методичні 

підходи до вивчення конкретних релігійних об’єктів, 

процесів; основні чинники формування територіальних 

відмінностей в розвитку сакральних процесів; територіальні 

відмінності в розвитку релігійних явищ та процесів у світі 

та на Україні. 

Вміти дати обґрунтоване пояснення проблем релігійного 

розвитку України; проводити релігійно-географічні 

дослідження; працювати з джерелами інформації; збирати 

первинну наукову релігійно-географічну інформацію; 

формулювати висновки та пропозиції щодо вирішення 

соціальних проблем; практично аналізувати георелігійні 

особливості формування території; визначати чинники 

формування релігій. 

Здатний застосовувати знання із сокральної географії 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 Релігія як культурно-історичний феномен. Функції релігії. 

Предметна сутність сакральної географії: об’єкт, предмет, 

завдання географії релігій. Методологічні підходи та 

методи дослідження ГР. Місце сакральної географії в 

системі суспільно-географічних наук. Міждисциплінарні 

зв’язки ГР. Етапи розвитку ГР. Географічні дослідження 

релігій в Україні. Терміни і поняття сакральної географії. 

Теоретико-методологічні положення вивчення географії 

релігій. Соціальні функції релігії. Типи і класифікація 

сучасних релігій. Найбільш поширені класифікації 

сучасних релігій: статистичний, картографічний, за рівнем 

розвитку, за часом виникнення. Просторово-часова 

структура релігій. ТО релігійних напрямків та її основні 

елементи. ТРЛС. Історико-географічні аспекти розвитку та 

поширення релігій світу Світові релігії: виникнення та 

еволюція християнства та його гілок; виникнення та 

особливості віровчення ісламу, його напрями та релігійні 

течії; історія виникнення та поширення буддизму. Історія 

появи та поширення різних релігійних течій в Україні. 

Національні релігії: індуїзм, конфуціанство, синтоїзм та 

іудаїзм. Ранньоісторичні форми релігії. Нові світові релігії 

та культи. Георелігійна ситуація в сучасному світі. 

Релігійна геоситуація (георелігійна ситуація) та чинники її 

формування. Релігійний склад населення Землі. Оцінка 



поширення релігійних організацій у світі. Глобальні та 

регіональні ТРЛС. Релігійний фундаменталізм в сучасному 

світі. Георелігійна ситуація в Україні. Проблеми 

становлення сакральної географії в Україні. Історико-

географічні особливості розвитку релігії в Україні. Сучасні 

релігійно-конфесійні відмінності в Україні. Територіальна 

організація релігії в Україні. Релігійний туризм в Україні. 

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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