




ВСТУП 

 

Мета дисципліни – надати знання з просторово-часових закономірностей 

формування традиційної культури і геокультурної ситуації в світі і в Україні та її 

трансформацій під впливом глобалізації із застосуванням сучасних теорій та методів 

дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, що має сприяти формуванню 

здатності розв`язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній діяльності з 

географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів 

геокультурних досліджень. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:-  опанування дисциплінами історико-

культурного процесу;  основні культурологічні теорії та методи культурологічних 

досліджень та суспільно-географічного циклу, «українська та зарубіжна культура», 

«культурологія», «Історія світової культури», «Екологія культури» і ін. знати: сутність 

географії культури як наукового міждисциплінарного напрямку з географічних 

досліджень про культуру, її теорії, закони та закономірності; сутність географії культури 

як науки про геопросторові закономірності буття культури; особливості розвитку світової 

культури, внесок давніх цивілізацій у світову культурну спадщину; особливості 

традиційної культури народів світу; українську традиційну та сучасну культуру та її 

регіональні відміни; ознаки світових, регіональних, локальних та місцевих релігій та 

вірувань, сучасну георелігійну ситуацію в світі та в Україні і причини її формування 

- 2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; визначити основні риси господарсько-культурного типу 

етносів, ареали їх поширення; знайти взаємозв’язок між типами ландшафтів та 

специфічними рисами традиційної матеріальної та екологічної культури етносу; виявити 

типові риси культури сучасних цивілізацій, їх взаємовплив та культурні дифузії; 

застосувати загальні закони та теорії культури до регіональних досліджень з географії 

культури світу та України; застосовувати методи статистичного, картографічного та 

регіонального аналізу для визначення регіональних особливостей георелігійної ситуації та 

визначення причин її територіальної диференціації; прогнозувати вплив геокультурної та 

георелігійної ситуації на перебіг соціально-економічних процесів в регіоні. 

Володіти елементарними навичками роботи у пошукових Internet-системах, здатністю 

отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел. 

Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна "Культурна географія" є 

вибірковою дисципліною, що полягає у визначенні геопросторових особливостей буття 

культури, методології геокультурних досліджень; розкритті коеволюційних зв’язків 

етногенезу, культурогенезу та соціогенезу з розвитком природного середовища; 

формуванні особливостей географії елементів матеріальної та духовної культури;  

характеристиці геокультурної та георелігійної ситуації в світі та в Україні. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 

сучасні проблемні питання формування геокультурної та георелігійної ситуації та їх 

дослідження методами географії культури; особливості просторово-часового розвитку 

культури в розрізі країн та регіонів і має за мету розвинути здатність до аналізу як 

фахової, так і популярної інформації з метою виявлення коеволюційних зв’язків між етно-

, культуро- та соціогенезом в процесі розвитку природокористування від традиційних його 

форм до сучасних, які формуються під впливом глобалізації і пов’язані з прискореними 

процесами культурної дифузії; виявляти сучасні тенденції співіснування різних культур в 

умовах міжкультурного діалогу, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням 

особливостей перебігу культурних процесів  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

- ЗК 6  Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 



- ФК 2  Здатність визначати ступінь цінності та  унікальності об’єктів культури у 

українському та міжнародному контекстах 

- Результати навчання за дисципліною: 

  
Результат навчання Форми (т /або 

методи і 

Методи 
оцінювання та 

Відсоток 
у 

 (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та 

пороговий 

критерій 

підсумк

овій  технології) 

викладання і   відповідальність) оцінювання (за оцінці з 

  навчання 

Код  Результат навчання необхідності) дисципл
іни 

  
1.1  Знати і розуміти сутність культури як 

об՚єкту  геокультурних досліджень, 

розуміти предмет геокультурних 

досліджень 

Лекції, семінари Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

      

1.2.  Знати і розуміти, вміти застосовувати в 
практиці географічних досліджень 
геокультурні підходи і методи до 
розуміння культури 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

самостійне 

дослідження, 

контрольна 

робота, тест 

10 

      

1.3.  Знати особливості процесу 

культурогенезу та його регіональні 

прояви і розуміти вплив процесів 

культурної дифузії на досягнення цілей 

сталого розвитку в Україні 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

самостійне 

дослідження, 

контрольна 

робота 

10 

2.1  Вміти пояснити специфіку перебігу 

регіональних соціально-економічних 

процесів на основі знань і аналізу 

трансформації традиційної культури 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійне 

дослідження  

10 

      

      

2.2  Вміти аналізувати сучасний стан 

елементів матеріальної культури 

населення світу з огляду на перебіг 

процесів культурогенезу в конкретному 

регіоні світу і України 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота, тест 

10 

      

      

2.3.  Вміти аналізувати стан культурних 

ландшафтів конкретної території з 

Семінари, Усні доповіді,  

самостійне 

10 



метою пояснення сучасних 

геокультурних процесів і напрямів їх 

розвитку і трансформації 

самостійна робота дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

2.4.  Визначати основні характеристики, 

процеси, історію і склад культурних 

ландшафтів як «дзеркала» традиційної 

культури 

 

Семінари Усні доповіді 

тест 

10 

2.5  Аналізувати георелігійну ситуацію і 
процеси перебігу релігійного життя як 
чинника стабільності соціосистем 
різного таксономічного рівня  
 
 

Самостійна робота Самостійне 

дослідження, 

контрольна 

робота, тест 

10 

      

3.1  презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, презентацій, 

конспектів, рекомендацій 

. 

Семінари, 

самостійна робота, 
Усна доповідь, 

Самостійна 

дослідження  

5 

3.2. Вести полеміку щодо збереження та 

примноження моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку та 

здійснювати експертну оцінку 

геокультурних процесів і явищ в межах 

предметної області географії та її 

методології та здатності застосовувати 

їх у практичних ситуаціях 

Семінари, 

самостійна робота,  
Самостійна 

дослідження.  

усна доповідь 

5 

     

4.1.  Вирішувати завдання та нести 

відповідальність в культурних практах, 

розуміння місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя  

Семінари, 
самостійна робота  

Усна доповідь, 

самостійна 

дослідження  

10 

     

-  

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до 
блоків спеціалізації)  



Результати 

навчання 

дисципліни 

1.1.

- 2.1.- 3.1.- 4.1.- 

Програмні результати навчання 1.3. 2.5. 3.2  

     
ПРН 11.Здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів 
за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх 
соціальної актуалізації. + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 70% загальної оцінки.  
7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами написання контрольних завдань, 
виступів на семінарських заняттях та написання залікових тестів.  

Оцінювання семестрової роботи: 

Самостійна дослідження: РН  1.2, 1.3, 2.1,2.3, 2.5,3.1,3.2, 4.1  - 20/40 балів.  
Усна доповідь, доповнення: РН 1.1,1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2,4,3.1.3.2.4.1   -   21 балів/30 
балів. 
Тестові завдання: РН 1.2, 2.2, 2.4, 2.5– 7/10 балів 
 Контрольна робота: РН 1.1-1.3, 2.2-2.5 12 балів/ 20 балів. 

 
Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем 
у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за три види самостійної 
роботи: аудиторну роботу, письмове самостійне-дослідження, тести. Всі ці види 
робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів  

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1.-1.3., 2.1., 2.2., 2.3. – 12 / 20 балів  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 
за систематичну роботу протягом семестру з урахуванням підсумкової контрольної 
роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і 
не передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 
60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 
письмовій формі  та здати/надіслати електронною поштою викладачу.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) 
та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість балів Підсумкова контрольна робота Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 



 

 

7.2 Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж семестру та під 
час екзаменаційної сесії. Семінарські заняття є результатом самостійного опрацювання 
значного інформаційного масиву, його узагальнення відповідно до поставлених завдань і 
оприлюднення обґрунтованої власної точки зору на питання, які розглядаються.   

Контрольна робота проводиться у вигляді бліц-тестів на 6-7 тижні навчання під час 

лекції.  

Залік складається у терміни визначені розкладом екзаменаційної сесії. 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

впродовж семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 6 = 30 

 Тестові завдання  «7»х1=7 «10» х 1 = 10 

Самостійна робота   Самостійна робота: 

«Геокультурні дослідження: 

історія та сучасність» 

(знайомство з методологією, 

проведення самостійного 

опитування, узагальнення та 

інтерпретація результатів, 

презентація отриманих 

результатів) 

«1» х 20 = 20 «1» х 40 = 40 

    

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 



завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Тестові завдання  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6-5 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

4-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

 

2. Самостійна робота (Геокультурні дослідження: історія та сучасність   ): 

 40-21 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження  

20-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  

Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

3. підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 



додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 



 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№

 т
ем

и
 

НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції 
Семінар

и 

Самостійна  

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

«Теорія та методологія культурної географії» 

1 Культура як об’єкт географічного дослідження 2 2 6 

2. 
Розвиток геокультурних досліджень в світі і в 

Україні. Наукові школи 
2 2 6 

3 
Предмет географії культури. Функціональна 

модель.  
2 2 7 

4 

Культурогенез: просторово-часовий вимір 

(етапи еволюційного розвитку, культурні 

дифузії) 

2 2 6 

5 
Геопросторові особливості формування 

традиційної культури (ГКТ) 
2 2 7 

    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

«Геокультурна ситуація: формування та сучасний стан» 

 

6 

Географія елементів матеріальної культури: 

загальні закономірності (харчування, житло, 

одяг) 

2 4 7 

7 
Географія елементів духовної культури. 

Лінгвогеографія 
2 2 7 

8 Географія релігій світу. 4 2 7 

9 Географія паломництва  в світі і в Україні 2 2 7 

10 Геокультурне районування світу 2 2 6 

Самостійна робота   10 

 Всього 22 22 76 

Загальний обсяг 120 год. 

в тому числі:  

Лекції – 22 год. 

Семінари – 22 год. 

Самостійна робота - 76 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Культура і побут населення України.Навч.посібник-К.,1991 

2. Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний туризм. Навч.посібник.-

К.:-Альтерпрес,2011.-416с. 

3. Любіцева О.О., Кочеткова І.В. Географія культури і релігії. Програма і методичні 

рекомендації для студентів спеціальності 106-географія. – К., ТОВ «АНВА-

ПРІНТ», 2020.-24 с. 

4. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій /Навч.посібник.-К.: 

«АртЕк», 1998.-504 с. 

5. Пономарьов А.П. Українська етнографія. Курс лекцій.-К.,1994 



6. Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методики 

дослідження: Монографія.- Львів: Вид.центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008.-240 с. 

 

Додаткова 

7. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Світова та українська культура.Навч.посібник.-

Львів.:»Світ», 2004.-344с. 

8. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.-М.,1988 

9. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія.-К.:ВО»Батьківщина», 2001.-300с. 

10. Блій Г. де, Муллер Пітер Географія: світи, регіони, концепти /Пер. з англ..; 

Передмова та розділ «Україна» О.Шаблія.-К.6 Либідь, 2004.-740 с. 

11. Історія світової культури.Навч.посібник /кер.авт.колективу Л.Т.Левчук, 2-е вид.-

К.:Либідь,1999.-368с. 

12. Історія української та зарубіжної культури. Навч.посібник /С.М.Клафійчук.-

К.:Знання-Прес,2004.-358с. 

13. Історія української культури /за ред. І.Крип′якевича.-К.:Либідь,1994.-350с. 

14. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство /Підручник.-К.:»Наукова 

думка», 1995.-256с. 

15. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади 

сучасного розвитку.-К.:,»Знання», 2001.-598 с. 

16. Культура українського народу.Навч.посібник.-К.,1994 

17. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч.посібник.-К., 2006 

18. Лосев І.В. Історія і теорія світової культури: європейський контекст. 

Навч.посібник.-К.:Либідь,1996.-224с. 

19. Любіцева О.О. Екологічна культура: поняття, концепція / Екологічні проблеми 

регіону: суть і шляхи вирішення.-Тез.доп.,Полтава,1997, с.106-107 

20. Любіцева О.О. Культурологічний підхід в географії і ландщафт як індикатор 

культури / Людина в ландшафті ХХІ століття:гуманізація географії. Проблеми 

постнекласичних методологій.-К.,1998, с.135-137 

21. Любіцева О.О. Ландшафт в географії культури./ Ландшафт як інтегруюча 

концепція ХХІ століття. Зб.наук.праць.-К.,1999, с.150-152 

22. Любіцева О.О. Стан геокультурних досліджень в Україні / Вісник Киїівськ.ун-ту. 

Серія Географія.-К.,ВЦ”Київський університет”,1999,вип.45,с.16-18 

23. Любіцева О.О. Методологія географії культури / Україна та глобальні процеси: 

географічний вимір: Зб.наук.праць. В з-х т.-Київ-Луцьк:Ред-вид.відд.”Вежа” 

Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки,2000.-т.3, с.258-262 

24. Любіцева О.О. Географія культури: питання відродження й становлення / Вісник 

Київськ.ун-ту. Серія Географія.- К.:,2000, вип.46, с. 281-282 

25. Любіцева О.О. Місце географії культури в системі географічних наук та її 

структура / Український географічний журнал, 2009, №2, с.48-51 

26. Любіцева О.О. Географія культури. Програма навчального курсу для студентів 

географічного факультету.-К.,РВЦ “Київський університет”,1997.-12с 

27. Меднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. Навч.посібник.-К.: 

Знання, КОО, 2002.-214с. 

28. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 

народу.-К., 1992 

29. Основи художньої культури. Теорія та історія художньої культури /за ред 

Лозового В.О.-Х.:Основи, 1997 

30. Чмихов М.О. Давня культура.Навч.посібник.-К.,1994 

 

 


