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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього 

процесу. Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають 

всі лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж 

двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 

ініціативою підготувати доповіді до визначених робочою 

програмою тем лабораторних занять на основі пошуку та 

огляду наукових публікацій за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань 

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: ГКР одна із самостійних 

галузей суспільної географії, що вивчає територіальне 

розповсюдження культури у межах географічного простору.  

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни: надати поглиблені знання та 

практичні навички щодо теорії і практики використання 

культурно-релігійних досліджень у географії для підтримки 

таких систем як невід’ємної складової освітнього процесу. 

Яких результатів можна Знає основні історичні етапи розвитку географії культури та 



досягнути? релігій, основні напрямки геокультурних досліджень; 

основні геокультурні зони, регіони України та світу. 

Вміє складати характеристику геокультурних та релігійних 

районів світу; виділяти постійні, тимчасові, сезонні, 

територіальні релігійні та геокультурні системи. 

Здатний застосовувати знання із географії культури та 

релігій в освітньому процесі при викладанні дисциплін 

географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність використовувати методи наукового дослідження 

та вміння їх застосовувати на практиці. 

Здатність аналізувати структуру та різноманітність даних, 

які використовуються у географії культури та релігій. 

Здатність застосовувати знання із географії культури та 

релігій в освітньому процесі. 
Зміст дисципліни Об’єкт та предмет географії культури 

Історія розвитку географічно-релігійних досліджень 

Обґрунтування змісту географії культури 

Культура: зміст і функції поняття 

Структура географії культури 

Сакральна географія. 

Історична географія культури 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 

опитування; оформлення матеріалів лабораторної роботи; 

виконання модульного контролю; опрацювання 

тем, винесених на самостійне вивчення 

Міждисциплінарні зв’язки Історична географія з основами етнографії, географія 

населення та розселення, соціальна та суспільна географія 
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