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Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб у них сформувалося цілісне уявлення 

про сучасний стан краєзнавства в Україні. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Географічне краєзнавство» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності Географія для освітньої програми Бакалавр, яка 

викладається в VI семестрі в обсязі 4  кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Розглядається історія 

краєзнавчих досліджень в Україні та світі,  форми і методи 

комплексного пізнання розвитку краю.  

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних 

знань та навичок з краєзнавства. 

Завдання: виявлення шляхів, закономірностей, форм і методів 

комплексного пізнання розвитку краю, у всебічному систематичному 

вивченні різних регіонів країни, забезпеченні використання 

результатів краєзнавчих досліджень у різних сферах життя 

суспільства; вивчення методики наукового дослідження з 

географічного краєзнавства. 
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Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 56  годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

 парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у 

предметній сфері відповідно до спеціалізації; 

 зміст і завдання курсу, його значення для вивчення географії 

України; методику та джерела краєзнавчих досліджень; основні 

терміни курсу; основні риси побуту і заняття населення області; 

особливості краєзнавчих музеїв; специфіку розвитку сіл та міст 

регіону. 

вміти:  

 визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та 

світоглядних наук;  

 пояснювати особливості організації географічного простору, 

оцінювати потенціал території, у тім числі природний, 

ресурсний, демографічний, економічний, культурний; 

 проводити комплексні і прикладні суспільно-географічні 

дослідження на основі сучасної методології, у тім числі з 

використанням статистичних та математичних методів; 

 проводити дослідження на відповідному науковому рівні із 

застосуванням головних світоглядних концепцій; 



 шукати інформацію з різних джерел; 

 самостійно досліджувати суспільно-географічні об’єкти, 

процеси і явища глобального, регіонального та локального рівня 

з використанням сучасної методології та парадигми сталого 

розвитку; 

 аналізувати геопросторову організацію населення, економіки, 

соціальної, політичної і культурної сфери України та інших 

країн світу; 

 визначити зміст і завдання курсу; вільно володіти термінологією 

курсу; 

 розкрити шляхи та особливості заселення регіону;  

 визначити основні риси побуту, господарства населення нашого 

регіону;  

 визначити етапи соціального та економічного розвитку 

галицького регіону;  

 опанувати методику збирання краєзнавчого матеріалу;  

 впроваджувати наукові знання про географічну оболонку у 

вирішення конструктивних питань на різних територіальних 

рівнях; 

 провести польове краєзнавче дослідження краю. 

Ключові слова Географія, краєзнавство 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розвитку 

географічного краєзнавства 

Тема 1. Вступ до географічного краєзнавства 

Вступ до географічного краєзнавства. Мета і завдання курсу. Об’єкт і 

предмет географічного краєзнавства. Українське географічне 

краєзнавство: загальні проблеми й організаційні форми. Роль і місце 

географічного краєзнавства у структурі національного краєзнавства. 

Тема 2. Природа, як об’єкт географо-краєзнавчих досліджень 

Природа як об'єкт краєзнавчих досліджень. Природниче краєзнавство, 

його значення і сутність. Краєзнавче дослідження геологічної будови, 

рельєфу та корисних копалин. Краєзнавче дослідження кліматичних 

умов. Краєзнавче дослідження гідрологічних умов краю. Вивчення 

ґрунту, рослинності та тваринного світу.  

Тема 3. Методика географо-краєзнавчих досліджень 

Вибір теми та концепції географо-краєзнавчого дослідження. 

Визначення джерел дослідження. Методологія опрацювання 

джерельної бази. Оформлення результатів географо-краєзнавчого 

дослідження та підготовка до публікації.  



Населення краю як об'єкт краєзнавчих досліджень. Господарство та 

його дослідження. Дослідження населених пунктів.  

Тема 4. Джерела географо-краєзнавчих досліджень.  Форми 

краєзнавства і види організації краєзнавчого руху.  

Краєзнавча бібліографія. Робота з бібліографічними покажчиками та 

бібліографічними каталогами. Надруковані джерела. Статистичні 

джерела краєзнавства. Картографічні джерела. Архівні джерела. 

Фольклорні джерела. Пам'ятки історії та культури як джерела 

краєзнавчих досліджень.  

Тема 5. Основні цілі й завдання географічного краєзнавства 

Визначення основних етапів розвитку географічного краєзнавства. 

Надання відомостей з питань утворення і розвитку регіону. Вивчення 

господарства, матеріальної та духовної культури українського 

населення, а також інших етнічних груп. Опанування методики 

краєзнавчого дослідження за різними видами джерел. Проведення 

польового краєзнавчого дослідження. Опанування методикою 

історико-краєзнавчої роботи в учбових, наукових та державних 

закладах всіх рівнів.  

Тема 6. Позакласна краєзнавча робота 

Організація і зміст позакласної краєзнавчої роботи. Форми і методи 

вивчення свого краю. Підведення підсумків краєзнавчої роботи. 

Шкільний краєзнавчий музей. Основні принципи організації та 

діяльності музею. Комплектування фондів. Фондова робота. Підготовка 

й проведення екскурсій у шкільному музеї 

Змістовий модуль 2. Національні географо-краєзнавчі 

дослідження 

Тема 7. Стан і перспективи розвитку краєзнавства в Україні 

Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Відомі вчені, 

які зробили значний внесок у розвиток краєзнавства: Д. Яворницький, 

М. Аркас, М. Грушевський, П. Чубинський та ін. Історія розвитку 

краєзнавства в Україні у 20–40-х та повоєнних роках ХХ ст. Утворення 

Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

Тема 8. Розвиток краєзнавства в регіоні 

Галицький рух як одна з маловивчених сторінок вітчизняного 

краєзнавства. Термін “краєзнавство” у вузькому і широкому розумінні. 

П’ять етапів розвитку краєзнавства на Галичині, карпатська туристична 

інфраструктура (перший знакований туристичний шлях, перший 

туристичний поїзд Львів — Сколе 1895 р., відкриття трамплінів: у 1933 

р. в Розлучі і в 1935 р. у Турці та ін). 

Тема 9. Краєзнавчі дослідження Галичини 



Походження назви. Поняття Східна Галичина, Західна Галичина. 

Територіальні межі. Історія розвиту території Галичини. Національно-

визвольні рухи та організації. ЗУНР. Сучасна Галичина. 

Тема 10. Краєзнавчі відомості про м. Львів 

Виникнення м. Львова. Розвиток міста у різні історичні епохи. 

Сучасний розвиток Львова. Краєзнавчо-туристичні ресурси міста. 

Тема 11. Краєзнавча характеристика населених пунктів 

Львівщини  

Характеристика міських та сільських населених пунктів. Історія 

розвитку поселень. Краєзнавчі ресурси населених пунктів Львівщини. 

Теми лекцій  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розвитку 

краєзнавства 

Тема 1. Вступ до краєзнавства. 2год 

Тема 2. Природа, як об'єкт географо-краєзнавчих досліджень. 2 год. 

Тема 3. Методика географо-краєзнавчих досліджень. 4 год. 

Тема 4. Джерела географо-краєзнавчих досліджень. Форми 

краєзнавства і види організації краєзнавчого руху. 4 год. 

Тема 5. Основні цілі й завдання географічного краєзнавства. 2 год. 

Тема 6. Позакласна краєзнавча робота. 2 год. 

Змістовий модуль 2. Національні географо-краєзнавчі 

дослідження 

Тема 7. Стан і перспективи розвитку краєзнавства в Україні. 4 год. 

Тема 8. Розвиток краєзнавства в регіоні. 4 год. 

Тема 9. Краєзнавчі дослідження Галичини. 4 год. 

Тема 10. Краєзнавчі відомості про м. Львів. 2 год. 

Тема 11. Краєзнавча характеристика населених пунктів Львівщини. 2 

год. 

Теми семінарських занять 

1. Історія розвитку українського краєзнавства: основні етапи і 

сучасний стан. 6 год. 

2. Джерельна база краєзнавчих відомостей. 8 год. 

3. Історія розвитку Галичини. 8 год. 

Теми практичних  занять  

1. Відвідування Львівських музеїв. 4 год. 

2. Екскурсії Львовом. 6 год. 

Самостійна  робота 

1. Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних). 40 год. 

2. Самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни; 

опрацювання літератури. 10 год. 

3. Контрольна робота на тему “Краєзнавче дослідження рідного 



села /міста”. 6 год.                                                

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік  в кінці семестру 

  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

Історія України, Основи фізичної географії, Історія культури 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення 

індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами 

партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час 

навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на 

реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 

встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 

доступ до Інтернету, проектор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: поточна успішність  - 50 балів, залік - 

50 балів. Підсумкова максимальна кількість балів - 100. 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Питання до заліку.  

Вступ до географічного краєзнавства.  

Мета і завдання курсу.  

Об’єкт і предмет географічного краєзнавства.  

Українське географічне краєзнавство: загальні проблеми й 

організаційні форми.  

Роль і місце географічного краєзнавства у структурі національного 

краєзнавства. 

Природа як об'єкт краєзнавчих досліджень.  

Природниче краєзнавство, його значення і сутність.  

Краєзнавче дослідження геологічної будови, рельєфу та корисних 

копалин.  

Краєзнавче дослідження кліматичних умов.  

Краєзнавче дослідження гідрологічних умов краю.  

Вивчення ґрунту, рослинності та тваринного світу.  



Вибір теми та концепції географо-краєзнавчого дослідження. 

Визначення джерел дослідження.  

Методологія опрацювання джерельної бази.  

Оформлення результатів географо-краєзнавчого дослідження та 

підготовка до публікації.  

Населення краю як об'єкт краєзнавчих досліджень.  

Господарство та його дослідження.  

Дослідження населених пунктів.  

Краєзнавча бібліографія.  

Робота з бібліографічними покажчиками та бібліографічними 

каталогами.  

Надруковані джерела.  

Статистичні джерела краєзнавства.  

Картографічні джерела.  

Архівні джерела.  

Фольклорні джерела.  

Пам'ятки історії та культури як джерела краєзнавчих досліджень.  

Визначення основних етапів розвитку географічного краєзнавства. 

Надання відомостей з питань утворення і розвитку регіону.  

Вивчення господарства, матеріальної та духовної культури 

українського населення, а також інших етнічних груп.  

Опанування методики краєзнавчого дослідження за різними видами 

джерел.  

Проведення польового краєзнавчого дослідження.  

Опанування методикою історико-краєзнавчої роботи в учбових, 

наукових та державних закладах всіх рівнів.  

Організація і зміст позакласної краєзнавчої роботи.  

Форми і методи вивчення свого краю.  

Підведення підсумків краєзнавчої роботи.  

Шкільний краєзнавчий музей.  

Основні принципи організації та діяльності музею.  

Комплектування фондів.  

Фондова робота.  

Підготовка й проведення екскурсій у шкільному музеї 

Родовід українського краєзнавства, його давні традиції.  

Відомі вчені, які зробили значний внесок у розвиток краєзнавства: Д. 

Яворницький, М. Аркас, М. Грушевський, П. Чубинський та ін.  

Історія розвитку краєзнавства в Україні у 20–40-х та повоєнних роках 

ХХ ст.  

Утворення Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

Галицький рух як одна з маловивчених сторінок вітчизняного 

краєзнавства.  

Термін “краєзнавство” у вузькому і широкому розумінні.  

Етапи розвитку краєзнавства на Галичині. 

Поняття Східна Галичина, Західна Галичина.  

Територіальні межі та історія розвиту території Галичини.  

Національно-визвольні рухи та організації Галичини.  



 Сучасна Галичина. 

Виникнення та розвиток міста Львова у різні історичні епохи.  

Сучасний розвиток Львова.  

Краєзнавчо-туристичні ресурси міста Львова. 

Характеристика міських та сільських населених пунктів.  

Історія розвитку поселень.  

Краєзнавчі ресурси населених пунктів Львівщини 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 


