
Історична географія 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, семінарські 

заняття – 16. 

Лектор:  

кандидат історичних наук, доцент Лазорак Б.О. 

Результати навчання:  

Знання:  

 основних етапів становлення  історичної географії як наукової та навчальної дисципліни, а 

також історію розвитку практичної справи картографування; 

 походження та значення термінології історичної географії; 

 ролі природно-географічних чинників в антропогенезі; 

 походження та значення назв із галузі топоніміки та ономастики; 

 основних періодів в історії формування етнічної та державної території України, як 

змінювалися її кордони і демографічна ситуація в минулому, зокрема у рідному краї; 

 методики роботи з історичними картами як історичним джерелом; 

 методики позначення на контурних картах історичних кордонів культурних спільнот та 

політичних утворень України різних історичних періодів, а також місця розташування 

пам’яток.  

Уміння:  

 формулювати та вдосконалювати дослідницьку задачу, для вирішення якої проводити збір 

необхідної інформації; 

 критично аналізувати історичні джерела та наукову літературу; 

 створювати гіпотези, здійснювати порівняльний аналіз фактів, подій та явищ і на їх основі 

формулювати висновки; 

 пояснити історичні терміни; 

 застосовувати свої знання в професійній діяльності, презентувати написані тексти та робити 

усні презентації різного обсягу й складності. 

Здатності:   

 демонструвати розуміння загальних тенденцій розвитку історичної географії України; 

 розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії географії; 

 аналізувати історичні карти відповідно до їх профілю; 

 пояснювати основні поняття та категорії дисципліни; 

 пояснювати види та напрями історико-географічних досліджень та картографування у різні 

історичні періоди; 

 пояснювати зміст та специфіку описів території України від найдавніших часів до початку 

ХХ ст.; 

 виявляти взаємозв’язки і взаємозалежності у розвитку природного середовища і розвитку 

людського суспільства; 

 визначати місце розташування історичних пам’яток, а також кордонів політичних та 

культурних утворень на території України за допомогою контурних карт та спеціальної 

літератури; 

 визначати адміністративно-територіальну приналежність населених пунктів у різні 

історичні періоди; 

 застосовувати методику роботи із картами як історичним джерелом;  

 створювати історичну карту та картосхему за описом; 



Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Допоміжні історичні дисципліни 

- Основи пам’яткознавства 

- Історія України. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ до історичної географії України (формування предметного простору, структури, 

джерельної бази та розвиток історичко-географічних студій, формування рельєфу і кліматичні 

коливання). Географія населення і господарства на території українських земель у стародавні часи 

(Розселення і господарство племен: від неоліту до міді, Етнополітична та економічна географія 

доби бронзи та раннього заліза). Українські землі в добу Середньовіччя (Раннє слов’янство і давня 

Русь. Територія та межі Київської держави в першій половині ХІ ст., Південноруські князівства. 

Міста і шляхи сполучення. Степові орди, Українські землі у XIV – XVI ст., Крим і Північне 

Причорномор’я в античні часи і добу Середньовіччя). Територія України у ранньомодерний час 

(Українські землі у складі Речі Посполитої, Козацька Україна у XVI – XVIII ст.). Українські землі у 

складі Російської та Австрійської імперій (Уніфікація українських земель у складі володінь 

Габсбургів, Уніфікація українських земель у складі Російської імперії). Українська держава від 

Революції 1917 р. до Революції 2014 р. («Українське питання» в добу Революції: боротьба за 

державність і територію (1917 – 1921 рр., Українські землі в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.), 

Адміністративно-територіальний поділ українських земель в роки Другої світової війни (1939 – 

1944 рр.), Українська РСР у повоєнний період. Територія, склад населення та міжнародне визнання 

кордонів сучасної України). 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 


