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Анотація дисципліни, 
мета та очікувані 
програмні результати 
навчальної дисципліни, 
основна тематика 
дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Історична 
географія” є – ознайомити студентів із 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. 
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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  

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  
 основні періоди 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 Європи та Карпатського 
басейну; 
 
Тема 1. Вступ. Історична географія як наука. Понятя 
історичної географії, його розвиток, об´єкт і методи 
дослидження 
Тема 2. Ландшафти Європи.  
Тема 3. Історична географія Стародавньої Греції. 
Тема 4. Історична географія Римської імперії. 
Тема 5. Історична географія Європи в середніх віків. 
Тема 6. Історична географія Європи в новітній історії.  
Тема 7. Ландшафти карпатського басейну. 
Тема 8. Населення Карпатського басейну від VIII. до XX. 
століття. 
Тема 9. Зміни, та чинники зміни населення на теріторії 
Словаччина, Угорщина та Закарпаття від VIII. до XX. 
століття. 
Тема 10. Зміни, та чинники зміни населення на теріторії 
Трансільванія, Хорватія та Воєводіни від VIII. до XX. 
століття. 
Тема 11. Типи та розвиток населенні пункти у 
Карпатському басейні до кінця середніх віків. 
Тема 12. Типи та розвиток населенні пункти у 
Карпатському басейні від середніх віків до XX. століття. 

Тема 13. Зміни ландшафтів на теріторії Карпатського 
басейну. 



Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Предмет викладається протягом одного семестру за який 
можна отримати 4  кредитів. В кінці семестру – залік. Під 
час вивчення пердмету можна отримати максимально 100 
балів. Протягом семестру бали можна отримати успішною 
здачею модулів. Після вивчення розділу потрібно успішно 
здати модуль. Модулі прийматимуться у письмовій формі. 
1.модуль: Історична географія Європи (45 б).  
2. модуль: Історична географія Карпатського басейну (45 б) 
3. модуль: практична частина, яка в цьому семестрі 
охоплює назви великих топографічних пейзажів Європи (10 
б). Всього потрібно виконати 10 практичних робіт. За кожну 
виконану практичну роботу, студент отримує 1 бал. 
Практичні роботи перевірятимуться усно. Кожен студент 
випадково отримає 10 різних географічних назв. Практична 
вважається успішною тоді, коли студент  точно зазначить 7 
з 10 географічних назв на контурній карті.  

Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  
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