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Назва курсу Геокультура і геоосвіта України 
Адреса викладання курсу Географічний факультет,  

Львівський національний університет  
імені Івана Франка, 
вул. П. Дорошенка, 41, 
м. Львів, 79000, Україна 

Факультет та кафедра, за якою 
закріплена дисципліна 

Географічний факультет.  
Кафедра економічної і соціальної географії 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка 
014.07 Середня освіта (Географія) 

Викладачі курсу Ровенчак Іван Ілліч, д-р геогр. наук, проф., професор 
кафедри економічної і соціальної географії 
Котик Любов Іванівна, 
асистент кафедри економічної і соціальної географії, 
заступник декана географічного факультету з навчально-
методичної роботи 

Контактна інформація 
викладачів 

ivan.rovenchak@lnu.edu.ua, ir_pavuk@ukr.net,  
https://geography.lnu.edu.ua/employee/rovenchak-ivan-illich 
тел. моб. 097-313-01-44  
liubov.kotyk@lnu.edu.ua 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/kotyk-lyubov-ivanivna 
тел. моб. 050-901-56-75 

Консультації з курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекційно-практично-
семінарських занять 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/... 
Інформація про курс Навчальна дисципліна “Геокультура і геоосвіта України” є 

дисципліною Вільного вибору студента Циклу 
професійної та практичної підготовки, яка розроблена на 
кафедрі економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана 
Франка в рамках освітньої програми підготовки бакалавра 
за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), яка 
викладається для студентів третього курсу денної форми 
навчання галузі знань 01 Освіта/Педагогіка в обсязі 4 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). Силабус складений вперше. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Геокультура і геоосвіта України” 
підготовлена відповідно до освітньої програми підготовки 
бакалавра за спеціальністю 014.07 Середня освіта 
(Географія). 
Ознайомлення з питаннями, що стосуються об’єкта, 
предмета, особливостей історичного розвитку та головних 
наукових положень культури й геокультури, освіти й 
геоосвіти. Визначення геопросторових особливостей 
геокультурних і геоосвітніх процесів в Україні.  

Мета та цілі курсу Метою навчального курсу “Геокультура і геоосвіта 
України” є сформувати у студентів систему геокультурних 
і геоосвітніх наукових знань, а також оволодіння 
теоретичними та методичними основами розуміння 
геокультурних і геоосвітніх явищ, процесів; набуття 
практичних навичок застосування знань геокультури і 
геоосвіти України. 
Завдання – ознайомлення з питаннями, що стосуються 



об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та 
головних наукових положень геокультури і геоосвіти; 
засвоїти зміст геокультурних та геоосвітних понять; 
проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід 
геокультурних і геоосвітніх досліджень; освоїти механізми 
впливу геокультурного та геоосвітнього положення 
України у системі європейських цінностей. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Базова: 
1. Ровенчак І. І. Географія культури: проблеми теорії, 
методології та методики дослідження : монографія / 
І. І. Ровенчак.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  
240 с.  
2. Ровенчак І. І., Котик Л. І.  Геокультура і геоосвіта 
України : навчальний посібник.  Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020.  164 с. 
3. Стецький В. В. Географія науки і освіти. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 164 с. 
Допоміжна: 
1. Білецький М., Ванда І., Котик Л. Соціальна географія: 
навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 
328 с.  
2. Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. 
В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 508 с. 
3 Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія 
релігій : навчальний посібник. – Київ : АртЕк, 1998. – 
504 с. 
Інформаційні ресурси: 
1. Культура України. Електронна бібліотека [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://elib.nlu.org.ua 
2. International Chapter on Geographical Education, 2016 
[Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.igucge.org 
3. UNESCO culture for development indicators: methodology 
manual. [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://unesdoc.unesco.org 

Тривалість курсу 120 годин (4 кредити ЄКТС) 
Обсяг курсу Денна форма навчання: 120 годин, з них 32 годин лекцій, 

32 годин практично-семінарських занять та 56 годин 
самостійної роботи. 

Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу студент повинен: 
знати: головні теоретичні положення геокультури та 

геоосвіти; сутність головних наукових підходів у 
геокультурних і геоосвітніх дослідженнях; головні 
проблеми прояву геокультурних та геоосвітніх явищ і 
процесів; форми прояву дії геокультурного і геоосвітнього 
положення стосовно України;  

вміти: оцінювати значимість геокультурних та 
геоосвітніх передумов; визначати пріоритетні геокультурні 
та геоосвітні чинники розвитку; розробляти геокультурні 
та геоосвітні виміри розвитку окремих регіонів України; 
прогнозувати конкретні наслідки прояву геокультурних та 
геоосвітніх явищ в Україні.  



Ключові слова Геокультура України, геоосвіта України, геокультурне 
положення України, цивілізаційне положення України. 

Формат курсу Очний, дистанційний. Проведення лекційних і практично-
семінарських занять для кращого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Теоретико-методичні засади курсу “Геокультура і 
геоосвіта України”. 
Тема 2. Методи дослідження геокультури і геоосвіти 
України. 
Тема 3. Етнокультурна географія. 
Тема 4. Етнографічно-географічне районування України.  
Тем 5. Географія релігії як підсистема географії культури.  
Тема 6. Основи географії релігії України. 
Тема 7. Історична географія культури. 
Тема 8. Історико-геокультурне районування України. 
Тема 9. Інтегральне геокультурне районування України. 
Тема 10. Основи геоосвіти України. 

Підсумковий контроль, форма Залік у кінці семестру: оформляється за результатами 
поточної праці студентів на курсі упродовж семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
нормативних і вибіркових предметів, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату даної дисципліни, 
зокрема з “Основ суспільної географії”, “Історії 
географічної науки”, “Історії України”, “Філософії”. 

Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу схемами, 
картосхемами, таблицями, рисунками, графіками, 
фотографіями; 
в) семінарські – проведення семінарських занять, що 
передбачає організацію навчальної роботи для отримання 
нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні 
досліджень, узагальнень й аналізу та формування вмінь і 
навичок інтерпретації результатів досліджень 
різноманітних об’єктів; 
г) інтерактивні – диспут, мозковий штурм, кейсів. 

Необхідне обладнання Аудиторія, проєктор, ноутбук, екран, доступ до Інтернету, 
доступ до MicrosoftOffice 365 

Критерії оцінювання (окремо 
для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
семінарсько-практичні заняття: 16 занять (10 тем) по 3 
бали за кожне; максимальна кількість балів – 48 (48% 
семестрової оцінки); 
змістові модулі: 2 змістові модулі по 20 балів за закриті 
тестові завдання; максимальна кількість балів – 40 (40% 
семестрової оцінки); 
індивідуальне науково-дослідне завдання – максимальна 
кількість балів – 12 (12% семестрової оцінки). 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
Відвідування занять. Обов’язкова присутність студентів на 
лекціях і семінарсько-практичних заняттях.  
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Практичні 
роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 



причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 
модулів відбувається лише за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  
Академічна доброчесність. Очікується, що роботи 
студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування будуть 
вважатися випадками академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
практичній роботі студента є підставою для її 
незарахування.  
Списування під час модульного опитування та екзамену 
заборонені. 

Питання до заліку чи іспиту Питання формуються відповідно до програми навчальної 
дисципліни. Орієнтовний перелік питань змістових 
модулів поданий у відповідних розділах навчального 
посібника Ровенчак І. І., Котик Л. І.  Геокультура і 
геоосвіта України : навчальний посібник.  Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2020.  164 с.  

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
його завершенню. 

 
 
 


