Анотація дисципліни
«Природна та історико-культурна спадщина»
1. Назва дисципліни – «Природна та історико-культурна спадщина».
2. Лектор – Родненко Катерина Вячеславівна, к.геогр.н., доцент.
3. Статус – вибірковий .
4. Курс – 6, семестр – 3.
5. Кількість - кредитів - 4; академ. годин - 120 (у т.ч. лекції - 20, практичні заняття - 20,
самостійна робота - 80).
6. Попередні умови для вивчення - географічне краєзнавство, туристсько-рекреаційні
ресурси України, рекреаційна географія, суспільна географія, історія України, культурологія та
інші дисципліни.
7. Опис курсу: Мета курсу - ознайомлення з природною та історико-культурною
спадщиною.
Структура курсу – Розділ 1. Сутність природної та історико-культурної спадщини.
Природна та історико-культурна спадщина: суть, значення, особливості. Охорона, збереження,
відновлення та використання природної та історико-культурної спадщини. Розділ 2. Стратегія
розвитку і збереження природної та історико-культурної спадщини в Україні і світі. Регіональні
особливості природної та історико-культурної спадщини. Природна та історико-культурна
спадщина як особливий ресурс України та її регіонів.
Форми та методи навчання - лекції, практичні роботи, екскурсії та самостійна робота
студентів згідно програми курсу.
10.
Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань
здійснюється шляхом тестування.
11. Навчально-методичне забезпечення – програма, яка включає інформаційну базу
знань, перелік умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти, список рекомендованої
літератури; розроблені електронні версії лекцій і рекомендацій до практичних робіт, методичні
матеріали до практичних робіт, контрольні питання модульного контролю знань.
12.
Мова викладання - українська.
13.
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