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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми визначені становленням та розвитком суспільно-

географічних об’єктів та процесів на визначених історичних зрізах, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній діяльності з 

географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів 

дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. успішне опанування дисципліни «Суспільна географія»; 

2. знання теорій та концепцій історичного розвитку суспільства; 

3. володіння елементарними навичками аналізу історичного розвитку, 

узгодження часового та просторового розвитку. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Пропонуються методологічні підходи та критерії виділення історико-

географічних зрізів суспільно-географічного розвитку. Надається характеристика 

особливостей суспільно-географічного розвитку території на визначених історико-

географічних зрізах. Розкриваються засади історико-географічного аналізу та синтезу 

знань щодо розвитку суспільства. Визначається необхідність взаємоузгодженого 

вивчення змін в природі та в суспільстві на певній території в наскрізній часовій 

перспективі, пізнання особливостей функціонування об’єктів суспільно-географічних 

досліджень шляхом виявлення генетичних рядів розвитку суспільно-географічних 

компонентів території. Здійснюється всебічний аналіз природи, населення, 

господарства, їх взаємодії на конкретній території впродовж певного періоду. 

Навчальна дисципліна «Історична географія» є однією із складових підготовки 

фахівців за освітньою програмою «Урбаністика та міське планування» із спеціальності 

106 «Географія». 

4. Завдання: 

- сформувати знання щодо розвитку суспільно-географічного комплексу 

України на визначених історичних зрізах та вміння застосувувати ці знання на 

практиці (ЗК1); 

- сформувати здатність шукати, обробляти та аналізувати історико-

географічну інформацію з різних джерел (ЗК6); 

- сформувати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення українського суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей його розвитку  (ЗК12); 

- здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, 

процесів, історії та складу природи і суспільства (СК2). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) Форми (та/або методи і 

технології) викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 місце історичної географії в системі 

географічних наук, зв’язки з іншими 

науками 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота  

 

 

 

 

4% 

1.2 методологія історико-географічного лекція 4% 



дослідження   семінарське заняття, 

самостійна робота  

 

 

виступи на 

семінарах, 

виконання 

творчих робіт, 

презентація, 

дискурс, 

контрольні 

роботи, залік 

1.3 методи проведення історико-

географічного районування 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.4 методи виділення історико-

географічних зрізів суспільного 

розвитку території 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота  

4% 

1.5 вплив на розвиток суспільно-

географічного комплексу України 

історичних процесів на виділених 

історико-географічних зрізах  

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
4% 

1.6 адміністративно-територіальний 

поділ та політичний устрій України в 

історико-географічний перспективі 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота  

4% 

1.7 народонаселення України в історико-

географічний перспективі 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
4% 

1.8 господарський розвиток України в 

історико-географічний перспективі 

лекція 

семінарське заняття, 

самостійна робота  

4% 

1.9 соціальний розвиток України в 

історико-географічний перспективі 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
4% 

1.10 культурний розвиток України в 

історико-географічний перспективі 

лекція 

семінарське заняття 
4% 

1.11 політичний розвиток України в 

історико-географічний перспективі 

лекція 

семінарське заняття 
4% 

1.12 джерела історичної суспільної 

географії 

лекція 

семінарські заняття 
4% 

2.1 володіти способами  і прийомами 

історико географічного дослідження  

лекція 

семінарські заняття 

виступи на 

семінарах, 

залік 

до 12% 

2.2 володіти методами підбору 

матеріалів для історико-

географічного дослідження 

лекція 

2.3 володіти навичками застосування 

методів історико-географічного 

аналізу і синтезу 

лекція 

семінарські заняття 

2.4 розробляти схеми історико-

географічного районування  

лекція 

семінарські заняття 

виконання 

індивідуальних 

творчих робіт, 

презентація, 

залік 

до 30% 
2.5 визначати історико-географічні зрізи 

розвитку території 

лекція 

семінарські заняття 

2.6 реалізувати історико-географічний 

аналіз розвитку території 

лекція 

семінарське заняття 

3 комунікація: вироблення у 

студентів практичних навиків 

підготовки використання та 

застосування історико-географічного 

аналізу та застосування історико-

географічних підходів до 

забезпечення розвитку території, 

прогнозування  розвитку території із 

залученням прийомів отримання, 

семінарські заняття 

 

виступи на 

семінарах, 
презентація, 

дискурс 

до 10% 

 



зберігання й опрацювання історико-

географічних даних 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код)  

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 

2. Визначати основні характеристики, процеси, 

історію і склад ландшафтної оболонки та її 

складових (Р07) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Аналізувати склад і будову природних і 

соціосфер на різних просторово-часових 

масштабах (Р09) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1  Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами написання письмових контрольних 

робіт, виступів на семінарах,  підготовки, презентації та захисту індивідуальних 

творчих робіт, заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування 

на належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 – 1.12 (знання) – до 4% за кожен;  

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.3) - до 12%;  

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.4-2.6) - до 30%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%  

 

7.2. Організація оцінювання: Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських 

занять. Завершується дисципліна заліком. 

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові контрольні роботи із відкритими питаннями. Для визначення рівня 

досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 2 та 3 студенти презентують 

та захищають підготовлені матеріали для семінарських занять. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за яку не перевищує 40% 

підсумкової. 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення 

не менш як 60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за 

результати навчання, передбачені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від 

максимального рівня (не менше 10, 15 та 5 балів відповідно). 

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться за бажання студента 

підвищити свою оцінку з дисципліни : максимальна кількість балів на заліку - 20 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 14 бали (60% 

максимальної кількості балів, відведених на залік). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 46 балів до складання заліку не допускаються. 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку:  



 у продовж семестру залік (за 

бажанням 

студента) 

підсумкова оцінка 

Мінімум 46 14 60 

Максимум 100 20 100 

 

7.3. Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ п/п 

Назва лекції Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 

самостій

на робота 

1 Онтологічний статус дисципліни „Історична 

суспільна географія” 
2 2 6 

2 
Історико-географічні зрізи формування та 

розвитку суспільно-географічного комплексу 

України  

4 4 6 

3 

Місце і ролі природного середовища в 

суспільному розвитку. Початок формування 

соціо-економічного простору України. 

Утвердження відтворювального типу 

господарства 

4 4 7 

4 Початок формування соціо-економічного 

простору України.  
2 2 6 

5 Утвердження відтворювального типу 

господарства. 
2 2 7 

6 Формування внутрішньодержавних регіонів та 

посилення зв’язків між ними 
4 4 7 

7 
Утвердження національно ринку 

4 4 7 

8 Демографічне зростання та зародження 

індустріального виробництва 
4 4 7 

9 Утвердження індустріально-аграрного типу 

господарського розвитку 
4 4 7 

 ВСЬОГО 30 30 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год. 

семінарських занять - 30 год. 

самостійна робота – 60 год. 
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