
Назва  дисципліни ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ
Статус вибіркова
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Курс, семестр І курс, ІІ семестр
Обсяг кредитів, годин: 4 кредити, загальний обсяг годин — 120, з них лекційних 
— 28, практичних — 20.
Підсумковий контроль: диф. залік
Кафедра, яка забезпечує викладання Географії та геоекології
Викладач: Семенюк Лариса Леонтіївна, кандидат географічних наук, доцент
Попередня підготовка: основи суспільної географії, географія культури, 
географія населення, філософія, історія та культура України.
Зміст дисципліни
Розділ 1. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу.
Тема 1. Географія релігій як галузь суспільної географії. 
Тема 2. Теоретико-методологічні положення вивчення  географії релігій.
Тема 3. Історико-географічні аспекти розвитку та поширення релігій світу.
Розділ 2. Географічні аспекти поширення релігій.
Тема 4. Георелігійна ситуація в сучасному світі.
Тема 5. Георелігійна ситуація в Україні.
Тема 6. Георелігійна ситуація в Кіровоградській області.
Чому це цікаво/треба вивчати Для того, щоб зрозуміти сутність релігії як 
культурно-історичного феномену, визначити її роль в розумінні георелігійних 
процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про 
регіональні особливості розвитку таких процесів.
Компетентності Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, набувати 
спеціалізовані концептуальні знання у процесі навчання та/або професійної 
діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення 
та інноваційної діяльності, усвідомлення можливості навчання впродовж життя.
Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, виявляти, ставити 
та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (креативність), приймати 
обґрунтовані рішення, адаптуватися та діяти в новій ситуації.
Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і 
відносно природи.
Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 
доброчесності, а також професійних кодексів поведінки.
Здатність аналізувати етногеографічну та конфесійну ситуацію в регіоні чи країні; 
аналізувати етнічні процеси та виявляти причини етнічних та етноконфесійних 
конфліктів та сепаратизму у різних країнах світу.
Чому можна навчитися (результати навчання). Вміння отримувати   нові   знання
шляхом   ознайомлення   з   науковою та науково-популярною географічною 
літературою, а також застосовувати їх для вирішення наукових географічних та 
педагогічних задач.
Вміння застосувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання 
інформації, вільно орієнтуватися у спеціальній науковій літературі, знаходити 
інформацію завдяки Internet-мережі, працювати з науково- методичною 
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літературою та періодичними виданнями з метою використання в процесі новітніх
досягнень географічної та педагогічної науки.
Здатність аналізувати етногеографічну ситуацію в регіоні чи країні; вміння 
аналізувати та виявляти причини етнічних конфліктів та сепаратизму у різних 
регіонах світу та в Україні.
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 – 6 балів.
2.Змістовні  відповіді - до 4 балів.
3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види самостійної роботи)  – до 
10 балів (оцінюється змістовність, якість).
Web-посилання на сторінку навчальної дисципліни на веб-сайті університету

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php 
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