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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Геокультура і геосвіта України”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

01 ОСВІТА 

(шифр, назва) 

Вільного вибору 

Модулів – 1 
Напрям 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки:  

 Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Географія) 

 

4-й -й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105  

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

48год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год.  год. 

ІНДЗ:  реферат 

Вид контролю: ЗАЛІК 

 

 

 



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: оволодіти теоретичними та методичними основами розуміння 

геокультурних та геосвітніх явищ і процесів, набуття практичних навичок 

застосування знань геокультури і геосвіти України. 

Завдання: засвоїти зміст геокультурних та геосвітних понять; 

проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід геокультурних та 

геосвітніх досліджень; освоїти механізми впливу геокультурного та 

геосвітнього положення України у системі європейських цінностей. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: головні теоретичні положення геокультури та геосвіти; сутність 

головних наукових підходів у геокультурних і геосвітніх дослідженнях; 

головні проблеми прояву геокуьтуних та геоосвітніх явищ і процесів; 

форми прояву дії геокультурного і геосвітнього положення стосовно 

України; 

вміти: оцінювати значимість геокуьтуних та геоосвітніх передумов; 

визначати пріоритетні геокультурні та геосвітні чинники розвитку; 

розробляти геокультурні та геоосвітні виміри розвитку окремих регіонів 

України; прогнозувати конкретні наслідки прояву геокультуних та 

геоосвітніх явищ в Україні. 

.  

3 . Програма навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Об’єкт та предмет геокультури  

Категорія “культура” в українській культурології формування географії 

культури. Цивілізаційний підхід в українській культурології. Сутність 

предмету дослідження і викладання географії культури.  

Тема 2. Етнокультурна географія України 

Українська суцільна етнічна територія (УСЕТ). Рівень етнокультурної 

однорідності України. Специфіка культури корінної нації – українців. 

Етнокультурні меншини України. 

Тема 3. Сакральна географія України 

Етапи цивілізаційної геокультури України. Українські національні 

християнські церкви. Інші християнські конфесії України. Інші конфесії 

України. Релігійно-культурний сенс конфесій України 

Тема 4. Історична геокультура України 



Типи і ранги історико-культурних регіонів України. Геокультура одиниць 

територіального устрою України. 

Тема 5. Інші види геокультури України 

Культурно-географічна топоніміка. Антропологічна географія культури. 

Інкультураційна географія України. 

Тема 6. Історико-географічні аспекти формування і розвитку освіти в 

Україні. 

Культурний контекст освіти України у європейському Середньовіччі.  

Головні риси розвитку освіти України, в тім числі галицького регіону в 

другій половині ХІХ-ХХ ст. 

Тема 7. Географія загальної середньої освіти 

Тема 8. Географія професійного навчання в Україні 

Динаміка і географія профтехосвіти в Україні. 

Тема 9. Географія вищої освіти в Україні. 

Традиційні університети України. Львівський університет – найстаріший 

вищий навчальний заклад України. 

Тема 10. Територіальні освітні системи в Україні 

Заснування і регіоналізація освіти і принципи і чинники. Коротка 

характеристика окремих освітніх регіонів України, її геопросторових систем. 

 

4. Тематика семінарських занять 

1. Поняття про геокультуру та геосвіту  

2. Етнокультурна географія України 

3. Сакральна географія України 

4. Географія вищої освіти України 

5. Територіальні освітні системи України 

 

5. Рекомендована література: 

1. Стецький В. В. 

ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 163с. 

2. Стецький В.В. Територіальні освітні системи України К., 2008. – 

163с. 
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2. Культурологія: енциклопедичний словник / ред. В. Мельника. – Львів, 

2013 

3. Мельниченко Т. Ю. Суспільно-географічні основи вивчення 
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2001. 
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340 с. 


