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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Географічне 

краєзнавство”)  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів   

–3 

Галузь знань: 

10 Освіта / 

Педагогіка 

Денна форма навчання 

Модулів – 21 Спеціальність: 

014 Середня 

освіта (географія) 

Нормативна навчальна 

дисципліна спеціалізації 

«Економічна і соціальна 

географія» 

Блоків 

змістових модулів -12 

Рік підготовки – 

перший 

Загальна 

кількість годин – 90 

Спеціалізація:  

 географія 

 

Семестр – 2 

Лекції – 16 год.  
Тижневих 

годин аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

3,625 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

Практичні, 

семінарські – 16 год. 

Самостійна 

робота – 58 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 0, 55 

 



 

Навчальна дисципліна “Географічне краєзнавство” є складовою частиною 

освітньої програми підготовки магістрів освіти і присвячена розкриттю теоретичних 

засад та методичних основ географічно-краєзнавчої роботи, сприяє розвитку вмінь 

студентів для самостійних досліджень у галузі краєзнавства. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: засвоєння студентами теоретичних основ, принципів та практичних 

прийомів географічного краєзнавства 

Завдання: навчити студентів самостійно проводити географічно-краєзнавчі 

дослідження, методичним особливостям проведення таких досліджень. Домогтися 

засвоєння студентами основних принципів краєзнавчої роботи в школі. 

 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні: 

Знати: теоретичні основи географічно-краєзнавчих досліджень; 

історію розвитку географічного краєзнавства в Україні; 

регіональні аспекти краєзнавчих досліджень та географічно-краєзнавчі 

особливості своєї території; 

принципи організації та проведення краєзнавчої роботи в школі; 

методичні особливості краєзнавчої роботи з учнями різних вікових груп. 

Вміти: розробляти самостійні програми географічно-краєзнавчих досліджень 

території; 

використовувати літературні, картографічні та інтернет – ресурси для 

краєзнавчої роботи 

планувати роботу краєзнавчого гуртка у школі; 

організувати краєзнавчу конференцію та оформити результати наукових 

досліджень; 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (32 год.), містить 16 лекційні години 16 

год. семінарських і практичних занять та 58 год. самостійної роботи. Тижневе 

навантаження студента складає 2 год. аудиторних занять та 3,625 год. самостійної 

роботи. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 



 

Змістовний модуль 1. «Науково-методичні т основи  викладання 

суспільної географії в середній школі » 

Тема1. Об’єкт, предмет і методи дослідження  географічного краєзнавства. 

Національне краєзнавство як сукупність дисциплін, що вивчають простір 

(географічне краєзнавство), час (історичне краєзнавство) та соціум і людину 

(соціальне краєзнавство). Сутність географічного краєзнавства. Шкільне, суспільне 

та державне краєзнавство. Методи краєзнавчих досліджень та методи проведення 

краєзнавчої роботи в школі. 

Тема 2. Етапи формування і розвитку географічного краєзнавства  

Періодизація розвитку географічного краєзнавства: витоки – початки – 

становлення – утвердження. Стихійно- і цілеспрямовано-описовий етап 

географічного краєзнавства України. Формування організаційних форм та розквіт 

краєзнавства на початку ХХ ст. та етап складних трансформацій в умовах 

радянської тоталітарної системи. Відродження географічного краєзнавства у 

незалежній Україні. 

Тема 3. Основні наукові центри і школи географічного краєзнавства в Україні  

Просторові особливості розвитку географічного краєзнавства в Україні на 

сучасному етапі. Концентрація географо-краєзначих досліджень у невеликих 

університетських центрах (Житомир, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Вінниця). 

Державне та суспільне краєзнавство у київському цетрі. Галицька школа 

географічного краєзнавства. Волино-Подільська науково-краєзнавча школа. 

Особливості розвитку географічного краєзнавства на півдні та сході України 

(Харківська та Одеська школи). 

Тема 4. Теоретична і практична функція географічного краєзнавства  

Внесок географічного краєзнавства у розвиток теорії географічних 

досліджень. Поєднання краєзнавства та суспільно-географічних досліджень на 

регіональному рівні. Необхідність детальних краєзнавчих досліджень при 

проведенні децентралізації та формуванні місцевих громад. Соціальне значення 

географічного краєзнавства. Використання результатів краєзнавчих досліджень для 

розвитку туризму. 

Тема 5. Пропедевтична  і педагогічна функція географічного краєзнавства  

Запровадження курсу географії рідного краю – виконання пропедевтичної 

функції краєзнавства. Важливість фахового оформлення краєзнавчих досліджень та 

написання посібників із краєзнавства. Роль краєзнавства у підвищенні ефективності 

навчально-виховного процесу в школі. Патріотичне та екологічне виховання під час 

краєзнавчої роботи. 



Тема 6. Завдання географічного краєзнавства при проведенні економічних та 

адміністративних реформ  

Необхідність детального врахування місцевих особливостей при проведення 

економічних реформ. Вивчення місцевих трудових навичок, технологій, ментальних 

особливостей при розміщенні нових виробництв. Комплексне краєзнавче 

дослідження території як необхідна умова успішного проведення адміністративних 

реформ. 

Тема 7. Краєзнавча характеристика Західного регіону України  

Особливості географічного положення регіону та його історичного розвитку. 

Компонентна та ландшафтна структура природних комплексів, зміни біорозмаїття 

території. Заселеність та освоєність території регіону, культурні ландшафти. 

Структурні зміни у господарстві та способі життя населення. Атрактивні об’єкти, 

визначні діячі та важливі історичні події як основа для планування краєзнавчих 

мандрівок. 

 

Тема 8. Форми проведення краєзнавчої роботи в закладах освіти 

Нормативні документи, що визначають краєзнавчу роботу в школі. Робота 

краєзнавчих гуртків, форми і методи проведення. Організація факультативних 

занять з краєзнавства. Краєзнавчі музеї в школах та їх географічна складова. 

Краєзнавчі конференції та турніри, екскурсії та мандрівки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 лк пр, сем. ла ср 

Модуль 1 

1 Об’єкт, предмет і методи 

дослідження  географічного 

краєзнавства 

2 2  8 

2 Етапи формування і розвитку 

географічного краєзнавства 

2 2  6 

3 Основні наукові центри і школи 

географічного краєзнавства в 

Україні 

2 2  8 

4 Теоретична і практична функція 

географічного краєзнавства 

2 2  6 



5 Пропедевтична і педагогічна 

функція географічного 

краєзнавства 

2 2  6 

6 Завдання географічного 

краєзнавства при проведенні 

економічних та адміністра-

тивних реформ 

2 2  4 

7 Краєзнавча характеристика 

Західного регіону України 

2 2  8 

8 Форми проведення краєзнавчої 

роботи в закладах освіти 

2 2  8 

 Всього год. 16 16 - 58 

 

5. Теми практичних,семінарських занять 

 Назва теми Кількість 

годин 

1 Етапи розвитку географічного краєзнавства в Україні 2 

2 Краєзнавчі дослідження українських вчених у кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. 

2 

3 Розвиток краєзнавчої роботи в Україні у 1920-і рр. 

Краєзнавчі праці вчених географів у міжвоєнний період. 

2 

4 Сучасні географічно-краєзнавчі дослідження в Україні 2 

5 Культурний ландшафт – як важливий об’єкт дослідження 

географічного краєзнавства 

2 

6 Укладання програми географічно-краєзнавчого дослідження 

поселення 

2 

7 Географічно-краєзнавча мандрівка околицями м. Львова 2 

8 Розробка сценарію проведення географічно-краєзнавчої 

мандрівки за місцем проживання студента 

2 

 Всього год. 16 

                                                                                                              



6. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі методи 

навчання: 

1. Лекція. 

2. Репродуктивний метод 

3. Пояснювально-ілюстративний. 

4. Екскурсія. 

5. Порівняльно-географічний 

6. Використання наочності, відеоматеріалів 

  

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Контроль здійснюється за результатами екзамену. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Залік 

А 90 – 100 5 відмінно 

В 81-89 
4 

дуже добре 

С 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е  51-60 достатньо 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова: 



1.  Корнєєв О. В. Методика шкільного географічного краєзнавства/ О.В. 

Корнєєв. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. – 144с. 

2. Костирця М. Ю. Українське географічне краєзнавство: історія, методологія, 

постаті, практика/ М. Ю. Костриця. – Житомир: косенко, 2006. – 444 с.  

3. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм: навч. посібник/ М. П. Крачило. – К.: 

Вища школа, 1994. – 191 с. 

Допоміжна: 

1. Галичина. Путівник / Автор упорядник В. Грицеляк. – Львів: Карти і 

Атласи, 2011. – 192 с. 

2. Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій/ Л. М. Жванко. – Харків: 

ХНАМГ, 2010. - - 163 с.  

3. Подорожі в Українські Карпати: Збірник / Упор. і вступна стаття М.А. Вальо.- 

Львів: Каменяр, 1993. – 279 с.  

4. Степанів Олена. Сучасний Львів. Путівник / О. Степанів – Львів: Фенікс, 1992. 

– 122 с. 

5. Тимчишин Я. Д., Савка М. Т., Тимошенко П. А. Подорожі по Львівщині. 

Краєзнавчо-туристський нарис / Я. Д. Тимчишин. – Львів: Каменяр, 1967. – 324 с. 

6. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, 

методика : навч. посібник. — Одеса: Астропринт, 2005. — 632 с 

7. Тронько П. Т. Краєзнавство України/ П. Т. Тронько. – К.:  Інститут історії 

України НАН України, 2003. – 126 с. 

8. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Періодичні видання: «Географія, краєзнавство і шкільний туризм» 

2. Фонди наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, наукової бібліотеки ЛНУ імені 

Івана Франка 

3. Google maps 

 

 


