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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Природна та історико-культурна спадщина»
складена відповідно до освітньо-професійної програми «Географія рекреації та туризму»
підготовки бакалавра спеціальності 106. Географія..
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є
формування у студентів, що опановують професію географів, фахового світогляду,
базових теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх, наукових
та виробничих закладах туристичного спрямування, а саме ознайомлення з системою наукових
знань про природну та історико-культурну спадщиною світу та окремих регіонів, її значенням у
житті суспільства; усвідомлення й розуміння проблем збереження та використання спадщини,
виховання поваги, дбайливого й відповідального ставлення до культурної і природної
спадщини.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
знайомство із феноменом спадщини в сучасній науці й культурі; вивчення основних
понять, категорій, функцій спадщини; отримання уявлення про основні історико -культурні та
природоохоронні території й об’єкти, їхнє місце в українській і світовій культурі; вивчення
світового та українського досвіду охорони та використання спадщини; розгляд проблем
використання історико-культурної й природної спадщини; прищепити розуміння необхідності
дбайливого відношення до історико-культурного та природного надбання, уміння
використовувати отримані знання в суспільній і професійній сферах діяльності.
1.3. Кількість кредитів – 4.
1.4. Загальна кількість годин – 120 годин.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни Природна та історико-культурна спадщина
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
4-й
Семестр
8-й
8-й
Лекції
33 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
33 год.
4 год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
54 год.
82 год.
Індивідуальні завдання
год.
1.6. Заплановані результати навчання.
Сформовані компетентності: - здатність на основі сучасних методів географічних
досліджень проводити аналіз та давати оцінку природної та історико -культурної спадщини
територій; - здійснювати моніторинг об’єктів, територій та комплексів природної та історико культурної спадщини.
Знання: зміст поняття «природна та історико-культурна спадщина»; принципи виділ ення
природних і культурних об'єктів; основні пам'ятки природи та культури, що утворюють
Всесвітнє спадщину та занесені в Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; географічний
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розподіл пам'яток; об’єкти природної та історико-культурної України та регіональні
особливості спадщини; методики оцінювання ПІКС території; поняття історико-культурного
каркасу країни та регіону.
Уміння: проводити оцінку природної та історико-культурної спадщини території;
визначати значення і місце природної та історико-культурної спадщини при обґрунтуванні
туристичного продукту, для визначення можливих напрямків внутрішнього і міжнародного
туризму; розробляти рекомендації щодо збалансованого використання об’єктів спадщини у
туристичній галузі; розраховувати рекреаційне навантаження на об’єкти спадщини; давати
оцінку історико-культурному та природному потенціалу території на основі наявних об’єктів
спадщини.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Сутність природної та історико-культурної спадщини
Тема 1. Природна та історико-культурна спадщина: суть, значення, особливості.
Основні етапи становлення, формування та розвитку природної та історико-культурної
спадщини. Сучасні тенденції дослідження спадщини з точки зору збалансованого розвитку.
Поняттєвий апарат в системі ПІКС. Класифікація ПІКС. Об’єкти матеріальної та нематеріальної
спадщини. Культурні ландшафти та асоціативні простори. Критерії для внесення та виключення
об’єктів у список спадщини. Методики оцінювання ПІКС території.
Тема 2. Охорона, збереження, відновлення та використання природної та історикокультурної спадщини. Географічні аспекти управління спадщиною: теорія, методика, практика.
Проблеми збереження спадщини. Фактори ризику об’єктів спадщини; економічний і соціальний
збиток від їх втрати. Вплив екологічних факторів на пам’ятки природної та історико-культурної
спадщини. Екологічна політика та охорона спадщини. Моніторинг об’єктів ПІКС.
Паспортизація і оцінка об’єктів ПІКС. Облік та збереження спадщини засобами ГІС. Аналіз
картографічних творів природної та історико-культурної спадщини. Особливості системи
управління і охорони об'єктів природної та історико-культурної спадщини. Вплив природної та
історико-культурної спадщини на розвиток туризму.
Розділ 2. Стратегія розвитку і збереження природної та історико-культурної
спадщини в Україні і світі
Тема 1. Регіональні особливості природної та історико-культурної спадщини.
Міжнародний досвід охорони природної та історико-культурної спадщини. Об’єкти Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Характеристика ПІКС в країнах Європи і Північної Америки; Азії і
Океанії; Арабських країнах; країнах Латинської Америки та Карибах; країнах Африки. Місце
України в природній та історико-культурній спадщині світу. Спадщина української діаспори.
Тема 2. Природна та історико-культурна спадщина як особливий ресурс України та її
регіонів. Природні та соціально-економічні чинники формування ПІКС. Законодавча база
формування реєстру об’єктів природної та історико-культурної спадщини в Україні. Державний
реєстр нерухомих пам’яток України. Історико-культурні території. Поняття історикокультурного каркасу країни та регіону. Структурні елементи історико-культурного каркасу.

5
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л
п лаб. інд. с. р.
л
п лаб. інд. с. р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Розділ 1. Сутність природної та історико-культурної спадщини
Тема 1. Природна та
25
4
4
17
25
1
1
23
історико-культурна
спадщина: суть,
значення, особливості
Тема 2. Охорона,
15
4
4
7
15
1
1
13
збереження,
відновлення та
використання
природної та історикокультурної спадщини
Разом за розділом 1
40
8
8
24
40
2
2
36
Розділ 2. Стратегія розвитку і збереження природної та історико-культурної спадщини в
Україні і світі
Тема 1. Регіональні
60
22 16
22
60
1
1
58
особливості
природної та
історико-культурної
спадщини
Тема 2. Природна та
20
3
9
8
20
1
1
18
історико-культурна
спадщина як
особливий ресурс
України та її регіонів
Разом за розділом 2
80
25 25
30
50
2
2
76
Усього годин
120
33 33
54
120
4
4
112
усього

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми

1
2

Аналіз підходів до класифікації об’єктів спадщини
Фактори ризику об’єктів спадщини. Розрахунок рекреаційного
навантаження на об’єкти спадщини
Характеристика природної та історико-культурної спадщини у різних
регіонах світу
Історико-культурний каркас регіонів України
Розробка рекомендацій щодо збалансованого використання спадщини у
сфері туристичної діяльності
Разом

3-4
5
6

Кількість
годин
ДФН ЗФН
4
1
4
1
16

1

4
5

1
-

33

4
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5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Самостійно узагальнити матеріал за даними темами:
Назва теми

Кількість годин

Нематеріальна спадщина. Асоціативні простори та їх вплив
на розвиток туризму
Поняття культурного ландшафту
Критерії для внесення та виключення об’єктів у список
спадщини
Руйнування природної та історико-культурної спадщини під
впливом географічних факторів
Природна та історико-культурна спадщина: перспективи
збереження і використання
Досвід картографування природної та історико-культурної
спадщини
Міжнародний досвід охорони природної та історикокультурної спадщини
Спадщина української діаспори
Місце спадщини в стратегіях розвитку регіонів України
Історико-культурний каркас України
Разом

ДФН
5

ЗФН
9

10
4

15
8

5

9

3

7

3

6

16

40

6
5
9
54

5
8
5
112

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання робочим навчальним планом не передбачені.
7. Методи навчання
До основних методів навчання належать: лекції (з презентаціями), практичні роботи,
самостійна робота студентів згідно з програмою курсу, індивідуальні навчально-дослідницькі
завдання (контрольні роботи для студентів денного і заочного відділень).
Відповідно до концепції змішаного навчання в Каразінському університеті, лекції
проводяться виключно у онлайн режимі із застосуванням платформ для відеоконферен цій:
Cisco Webex, Zoom, Google Meet..
8. Методи контролю
Передбачені методи контролю: правильність виконання практичних робіт та їх
теоретичний захист, поточні проміжні (в т.ч. і тестові) контролі теоретичного матеріалу (як за
окремими темами, так і кожної лекції), участь в дискусіях під час лекційних та практичних
занять, ведення конспекту окремих тем, проміжний і підсумковий заліковий контроль.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Т1
10

Т1
20

Т2
10

Т2
20

Контрольна робота,
Індивідуальне
передбачена навчальним
завдання
планом
-

залікова
Сума
робота

Разом

60

40

100
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Критерії оцінювання:
Кожна практична робота оцінюється від 0 до 10 балів:
0 балів – робота не виконана,
1-2 бали – виконана частково, у тезовій формі, повністю відтворена інформація з інтернет,
знання фрагментарні і поверхові,
3-4 бали – завдання виконано частково, висновки не аргументовані, робота підготовлена
недбало, знання поверхові,
5-6 балів – завдання виконано повністю, містить суттєві помилки методичного характеру,
знання задовільні,
7-8 балів – завдання виконано повністю, вчасно, містить несуттєві недоліки, знання
достатні,
9-10 балів – творчий підхід до розкриття питання, повно і правильно виконана,
демонстрація глибоких знань теорії, зауваження відсутні.
Підсумковий (заліковий) контроль: робота складається з питань тестової, графічної та
відкритої форми.
Перший блок охоплює знання поняттєво-теоретичного апарату (4 визначення по 1,5 бал и
кожне, враховується повнота розкриття терміну).
Другий блок тестової форми на знання нормативної бази (6 питань по 0,5 бали кожне).
Третій блок містить відкрите графічне завдання, присвячене природній та історико культурній спадщині ЮНЕСКО (7 балів, правильність назви кожного об’єкта по 0,5 балів,
чіткість нанесення на контурну карту по 0,5 бали).
Четвертий блок присвячений об’єктам світової спадщини ЮНЕСКО (оцінюється чіткість
нанесення на контурну карту, 14 об’єктів по 1 балу кожне).
П’ятий блок містить три питання, які потребують стислої розгорнутої відповіді
(оцінюються по 3-4 бали кожне).
Загальними критеріями оцінювання відкритих питань залікової роботи є такі:
максимальні бали за відповідь
3
4
можливі
Критерії оцінювання
набрані бали
відповідь відсутня
0
0
спроба відповісти на питання, але наводяться загальні речення про
0,5
0,5
важливість, актуальність тощо, студент демонструє дифузно-розсіяне
уявлення та початкові, поверхневі знання, розрізняє об’єкт вивчення, може
дати тлумачення того чи іншого явища, фрагментарно, у тезовій формі
відтворює незначну частину матеріалу, елементарний виклад думки
студент розкриває основні поняття, пробує назвати основні властивості,
1
1
відтворює логічно і послідовно основний матеріал з помилками та
неточностями
достатньо повне викладення матеріалу, відповідь відображає уміння
2
2
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами,
робити висновки, студент наводить окремі власні приклади
студент демонструє вільне володіння матеріалом, відповіді повні, логічні,
2,5
3
структуровані, обґрунтовані, з власними прикладами, але з певними
неточностями несистемного характеру
демонструє глибокі, системні і міцні знання, критичне оцінювання нових
3
4
фактів, ідей, явищ, неординарний і творчий підхід до вирішення поставленої
проблеми
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка за національною
шкалою
зараховано
незараховано
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9. Рекомендована література
Основна література
1. Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження / [за
ред. В. О. Горбика, С. І. Кота] – К. : НАН України; Ін-т історії України, 1998. – 400 с.
2. Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України / НДІ
пам’яткоохорон. дослідж. – К. : Фенікс, 2012. – 77 с.
3. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева,
Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.
4. Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам’яток історії та кул ьтури
України / АН України; Інститут історії України, Інститут археології України, Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського; Науково -дослідний
інститут теорії, історії архітектури та містобудівництва. – К. : Вид-во «Українська
енциклопедія» ім. М. Бажана, 2008. – 114 с.
5. Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини : [міжнародні
документи] / Міністерство культури і туризму України, Державна служба з питань національної
культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень;
Міністерство культури і туризму України, Державна служба з питань національної культурної
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