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Мета курсу
Мета курсу – ознайомлення аспірантів із системою наукових знань про культурну й природну спадщину та
її роль у житті суспільства, сприяння формуванню їхнього світогляду, усвідомленню та розумінню проблем
збереження та використання спадщини.
Основні результати навчання та компетентності:
Загальнопрофесійні − щодо базових уявлень про основи натурфілософії та антропофілософії, що
сприятиме культурному розвитку особистості та розумінню причиново-наслідкових зв’язків в розвитку
природи та людської цивілізації.
Спеціальнопрофесійні − щодо теоретичних, правових та інституціональних питань й проблем культурної й
природної спадщини, практичних (наприклад, досвід розроблення програм збереження й використання,
принципи й методи туристичної діяльності з питань використання спадщини тощо)
Науково-дослідницькі − з безконфліктної соціальної взаємодії; з самостійного пошуку, збору та обробітку
інформації; зі здатності до усної та письмової комунікації науковим стилем; з формування елементів
критичного наукового мислення та наукового світогляду.
Передумови до вивчення: «Методологія і організація наукової роботи», «Основи збалансованого
розвитку регіонів», «Територіальна (просторова) організація суспільства в Україні».
Методи навчання: навчальна лекція, метод проблемного викладу, лабораторна робота, робота з картою,
навчальна дискусія, частково-пошуковий метод.

Структурно-логічна побудова курсу:

Теми лекцій

Теми семінарів

Самостійна робота

Оцінювання

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Лекція 1. Географія природної та
культурної спадщини як
міждисциплінарна наукова галузь
Лекція 2. Природна спадщина.

Лекція 3. Культурна спадщина.

Лекція 4. Культурна спадщина
української діаспори, географія
найбільш визначних пам’яток

Семінар 1. Методи суспільно-географічного
дослідження спадщини в Україні
Семінар 2. Об’єкти природно-заповідного
фонду

Національні парки як
природоохоронні, історикокультурні, екологопросвітительські, науководослідні центри

Тест № 1
МКР № 1

Семінар 3. Законодавчі, нормативно-правові
та інституціональні основи охорони
природної спадщини
Семінар 4. Об’єкти культурної спадщини.
Класифікація за видами, категорії об'єктів,
географія і оцінка розміщення на території
України
Семінар 5. Історико-культурні території
Семінар 6. Законодавчі, нормативно-правові
та інституціональні основи захисту
культурної спадщини
Семінар 7. Природно-культурна спадщина

Музеї, бібліотеки й архіви як
центри духовно-морального
виховання людини та місця
зберігання і трансляції
спадщини краю

Модуль 2. ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Лекція 5. Ідеологія спадщини.

Семінар 8. Основи вивчення, охорони,
Сучасні проблеми культурної
реставрації і консервації об'єктів спадщини та та природної спадщини
історико-культурного середовища
України й можливі шляхи їх

Тест № 2
МКР № 2

Лекція 6. Міжнародний досвід
охорони культурної і природної
спадщини
Лекція 7. Історико-культурний і
природний потенціал спадщини
України.
Лекція 8. Стратегія розвитку й
збереження природної та
культурної спадщини

Семінар 9. Моніторинг природної та
культурної спадщини

вирішення

Семінар 10. Спадщина і розвиток туризму
Семінар 11. Місце спадщини в концепціях
збалансованого розвитку України
Семінар 12. Проектування розвитку історикокультурних і природних заповідних територій

Створення електронної карти
«Об'єкти та території
природної та культурної
спадщини рідного краю» в
QGIS або ArcMap

Оцінювання:
Оцінювання ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає:
1.
Тестування (max 5-7 балів за кожне тестування) – на лабораторному/практичному занятті
після завершення теми на лекційному.
2.
Модульна контрольна робота (max 10 балів) – виконується на лабораторному/практичному
занятті.
3.
Реферат – max 10 балів.
4.
Вирішення практичних завдань, ситуаційних вправ, кейсів тощо у аудиторії (max 2-5 балів за
кожне завдання в межах одного заняття).
Політика навчальної дисципліни
- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і приймаються із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування
під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад,
програма Kahoot).
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодження із керівництвом факультету.

