
Назва дисципліни. ГЕОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ 
Статус вибіркова.
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Курс, семестр: ІІ курс, ІV семестр
Обсяг  кредитів,  годин:  5  кредитів,  150  год.  (з  них:  34  год.  лекційні,  30  год.
практичні).
Підсумковий контроль: залік
Кафедра, яка забезпечує викладання: географії та геоекології
Викладач: Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, доцент
Попередня підготовка: основи суспільної географії, географія релігій, географія
населення, філософія, історія та культура України/
Зміст дисципліни (назви розділів, тем)^
Розділ 1. Теоретичні засади географії культури
Тема 1. Географія культури як наука.
Тема 2. Географічні основи вивчення цивілізацій.
Тема 3. Географія релігій. 
Тема 4. Географія мистецтва. 
Тема 5. Всесвітня культурна спадщина.
Розділ 2. Геокультурні регіони світу
Тема 6. Європейський геокультурний регіон.
Тема 7. Культура України.
Тема 8. Північноамериканський геокультурний регіон.
Тема 9. Латиноамериканський геокультурний регіон.
Тема 10. Азійський геокультурний регіон.
Тема 11. Африканський геокультурний регіон.
Тема 12. Австралійський та Океанійський геокультурні регіони.
Чому це цікаво / чому потрібно вивчати дисципліну? З метою ознайомлення
студентів  із  закономірностями  взаємодії  людства  з  природним  середовищем;
ознайомлення  з  особливостями  основних  найбільш  поширених  культур,
геокультурними регіонами світу.
Компетентності: базові знання з дисциплін соціально-гуманітарної підготовки в
обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін та професійної діяльності
вчителя; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність діяти
на  засадах  етичних  міркувань  (мотивів),  дотримуватися  гендерної  рівності,
позитивно  ставитися  до  представників  інших  культур,  застосовувати  соціальні
навички  (soft  skills);  здатність  пояснювати  закономірності  територіальної
організації  суспільного  виробництва,  населення,  культури  та  релігій,
просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та
країнах, в Україні та її регіонах.
Чому можна навчитися? Після вивчення курсу ГК студент буде знати та розуміти
закономірності  територіальної  організації  суспільного  виробництва,  населення,
культури та релігій,   просторових процесів та форм організації життя людей у
світі, його регіонах та країнах, в Україні та її регіонах; орієнтуватися у світовому й
національному географічному освітньо-науковому просторі;  опрацьовувати різні
джерела географічної інформації; розуміти значення культури як форми людського
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існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй
діяльності  сучасними  принципами  толерантності,  діалогу,  співробітництва  та
гендерної рівності.
Види навчальної діяльності: фронтальна / індивідуальна / групова
Форми  організації  навчання:  лекції  /  практичні  заняття  /  консультації  /
дистанційна форма навчання та ін.
Критерії оцінювання: При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань,
продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань;
результати виконання і захисту практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у
формі тестів тощо.
Система рейтингових балів
1. Практичні заняття:
Змістовність виконаних самостійно практичних  робіт – 3 бали.
2.Змістовні  відповіді - до 3 балів.
3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види самостійної роботи)  – до
6 балів (оцінюється змістовність, якість).
4. Підсумкова контрольна робота:
Виконання 20 тестових завдань (по 0,5 бали) – 10 балів.
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