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1. Анотаціядисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

На історичну географію, як окремий науковий предмет, чітко простежуються два 

погляди – географічний та історичний. Останній, не зважаючи на те, що за часом  

виникнення і тривалістю дії, є найпотужнішим, однак за доказовістю не є переконливішим. 

Більше того, опираючись на своє таке привілейоване часове становище, він є безапеляційним 

і бачить історичну географію тільки як меншовартісну історичну дисципліну. Виходячи з 

цього, географам доцільно більше звертати увагу на географічне бачення сутності історичної 

географії. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у виявленні обєкту і предмету 

дослідження, структури історичної географії та її завдань, історії розвитку і становлення. 

Простеження особливостей перебігу природно-історичного процесу, загалом і в Україні, 

зокрема. Характеристика етногеографії як науки, її методологічні і методичні основи. 

Зясування походження українців на їхніх етнічних землях та появи на них некорінних 

етносів. Дослідження хронологічної та просторової зміни демографічних показників 

українського та інших народів, що замешкують землі України. 

3. Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів із наступних питань: 

 характеристика науково-методологічної організації історичної географії та її складових; 

 ретроспективні особливості розвитку історичної географії та характерні риси її етапів; 

 природно-історичний процес як передумова розвитку первісного суспільства, особливості 

та місце у ньому території України; 

 характеристика етногеографії як науки, її методологічні і методичні основи; 

 етногенез українців у межах суцільної української території; 

 характеристика походження та територіального розповсюдження національних меншин в 

Україні та їхні демографічні показники. 

4. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу студенти в 

попередньому семестрі вивчають дисципліну "Краєзнавство" 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Ретроспективна географія з основами 

етнографії» у студентів повинні бути сформовані такі компетентності (згідно ОПП): 

 Загальні компетентності: 1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 2) Здатність виявляти повагу та цінувати українську 

національну культуру, мультикультурність у суспільстві; 3) Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 Спеціальні (фахові) компетентності: 1) Здатність добирати та використовувати сучасні 

й ефективні методики та технології навчання; 2) Здатність організовувати безпечне 

освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час 

освітнього процесу; 3) Здатність навчити застосовувати географічні знання при вивченні 

світу, регіону, країни, своєї місцевої, володіння інструментарієм краєзнавчих досліджень. 
 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні поняття 

ретроспективної (історичної) географії, особливості, завдання, функції, структуру, 

методи та часові особливості розвитку; розуміти й аналізувати природно-історичний 



процес, його чинники і складові; основи етногеографії; основні поняття теорії 

походження етносів, аналізувати генеалогію українців та географічні особливості 

поширення етносів в Україні. 

 Студенти повинні уміти характеризувати науково-методологічну організацію 

ретроспективної (історичної) географії та її складових; виявляти ретроспективні 

особливості розвитку історичної географії та встановлювати характерні риси її етапів; 

висвітлювати природно-історичний процес як передумову розвитку первісного 

суспільства, визначати особливості та місце у ньому території України; 

охарактеризувати етногеографію як науку та показати її методичні та методологічні 

основи; з’ясовувати етногенез українців у межах суцільної української території; дати 

характеристику походженню та територіальному національних територіальному 

розповсюдженню національних меншин в Україні та проводити їхню демографічну 

характеристику. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Названавчальноїдисципліни________________________________ 
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Денна 4 7 3 90 3 22 22 
 

- 46 - іспит 

Заочна  4 7 3 90 3 8 4 - - 78 - іспит 

 

3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  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 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Парадигма історичної географії. Дослідження 

природно-історичного процесу 

Тема 1. Науково-

методологічна 

організація 

ретроспективної 

географії та її 

5 2 
   

3 

      



складових 

Тема 2. Історія 

розвитку 

ретроспективної 

географії 

5 1 
   

4 

      

Тема 3. Природно-

історичний процес 

та особливості його 

вивчення 

11 2 6 
  

3 

      

Разом за  ЗМ1 21 5 6 
  

10 
      

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Етногеографія. Її методика та методологія. Загальні 

поняття про етнос 

Тема 4. Наукова 

організація 

етногеографії 
15 1 10 

  
4 

      

Тема 5. Провідні 

концепції 

етногеографії 
6 2 

   
4 

      

Тема 6. 

Методологія та 

методика 

етногеографічного 

дослідження 

держав  

14 2 6 
  

6 

      

Тема 7. Поняття про 

етнос та етнічні 

процеси. 
Відображення 

поняття «етнос» під 

час вивчення 

шкільної географії 

8 2 
   

6 

      

Разом за ЗМ 2 43 7 16 
  

20 
      

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 3. Етноси в Україні, територіальні та часові 

особливості їхнього поширення 
Тема 8. Етногенез 

українського народу 
8 3 

   
5 

      
Тема 9. Етнічний 

склад населення 

України: походження 

на території держави 

національних меншин 

та їхнє географічне 

поширення. Вивчення 

етнічного складу 

населення у шкільній 

географії. 

8 3 
   

5 

      

Тема 10. 

Етнорегіональні 
10 4 

   
6 

      



особливості України  

Разом за змістовим 

модулем 3 
26 10 

   
16 

      

Усього годин  90 22 22 
  

46 

      
3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Заселення і господарська спеціалізація території Західної України в середньому і 

пізньому голоцені 

2 Центри заселення території Західної України під час середнього і пізнього 
голоцену 

3 Організація заселенського простору Західної України 

4 Пересічний час виникнення населених пунктів Західної України 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 

1   

2   

...   

 

3.2.3. Самостійна робота 

 

 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

При вивченні дисципліни «Ретроспективна географія з основами етнографії» 

рекомендується використовувати таки методи і форми контролю: 

1.  Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні 

роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; звіти, реферати; 

доповіді, участь в дискусії; есе, участь в онлайн-дискусії та коментування електронних 

№ 

  

Назва теми 

1 Науково-методологічна організація ретроспективної географії та її складових 

2 Часові особливості розвитку ретроспективної географії 

3 Природно-історичний процес та особливості його вивчення 

4 Наукова організація етногеографії 

5 Провідні концепції етногеографії 

6 Методологія та методика етногеографічного дослідження держав 

7 Поняття про етнос та етнічні процеси. Відображення поняття «етнос» під 
час вивчення шкільної географії 

8 Етногенез українського народу 

9 Етнічний склад населення України: походження на територіїдержави 

національних меншин та їхнє географічне поширення. Вивчення етнічного 

складу населення у шкільній географії. 

10 Етнорегіональні особливості України 



навчальних матеріалів, інші види індивідуальних та групових завдань; підсумковий тестовий 

іспит. 

2. Для контролю і оцінювання практичних робіт: практична перевірка і оцінювання 

кожної практичної роботи; презентації результатів виконання завдань. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни, за умови, що кожна тема повинна бути здана 

хоча би на мінімальну оцінку.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
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5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

Література до змістового модулю 1 

 
1. Винокур І. С., Телєгін Д.Я.. Археологія України: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга 

– Богдан, 2005. – 480 с. 
2. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: Видавнич. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 232 с. 
3. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с. 
4. Круль В.П. Історична географія Західної України: Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – 

Чернівці: Рута, 1999. – 46 с. 
5. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій / За ред. Я.І. 

Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с. 
6. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: 

Рута, 2004. – 382 с. 
7. Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етнографії: навчальний посібник / В.П. 
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