
Історична географія 
 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Історична географія” 

складена відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів напряму 
(спеціальності) “01 Освіта, 014 Середня освіта (географія)”. 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: Історична географія 

спеціальна географічна дисципліна, яка досліджує історію природно-
географічного середовища, територій розселення етносів, змін кордонів, 
розвитку продуктивних сил. Історична географія за своєю сутністю має 
міждисциплінарний характер, і охоплює широке коло питань, пов’язаних з 
фізичною, соціально-політичною, економічною, етнічною географією  і 
розвитком культури. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія, географія, географії населення, 
археологія, етнографія, та інші. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 
1. модуль: Історична географія Европи 
2. модуль: Історична географія Карпатського басейну 
3. модуль: Географічний мінімум з історичної географії 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історична географія” 

є – ознайомити студентів з загальними принципами та методами 
історичної географії як галузі географічної науки, яка досліджує 
характерні риси історичного процесу географічно-просторого напрямку, 
показати її місце у системі знань про співвідношення людини та природи. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Історична 
географія ” є – формування у студентів загальної історико-культурної 
панорами Європи в історичному ракурсі і в сучасному стані, підготувати 
студентів до застосування знань з історичної географії в географічних 
дослідженнях та в шкільній географії. На основі вивчення політичної, 
економічної географії та географії населення сформувати базовий 
пояснюючий апарат цієї дисципліни, та показати роль географічного 
фактору у розвитку історичного процесу у сучасності. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
знати : 
 розуміти місце історичної географії в системі географічних 

наук; 



 основних етапів формування історичної географії як наукової 
та навчальної дисципліни; 

 походження та значення термінології історичної географії; 
 ролі фізико-географічних чинників в антропогенезі; 
 історічні Ландшафти  
 основних періодів в історії формування етнічної та державної 

території Європи; 
 методики роботи з історичними картами; 
 
вміти : 
 розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії 

географії; 
 виявляти закономірності розвитку історико-географічних 

досліджень; 
 визначати роль природно-географічних факторів у розвитку 

суспільства; 
 критично аналізувати історичні джерела та наукову літературу; 
 пояснити історичні терміни; 
 виявляти вплив природних умов на особливості розселення та 

господарської діяльності людей; 
 аналізувати етнічні процеси в Європи та Карпатського басейну; 
 


