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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 
 
 
 

Назва дисципліни: Основи наукових досліджень 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Форма навчання: денна 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Вибіркова 

Кількість кредитів –   5 

Блоків –   3 

Загальна кількість годин  – 150 

Тижневих годин для денної форми навчання: 3 

Лекції 30 год. 

Практичні, семінарські 20 год. 

Лабораторні - 

Самостійна робота 100 год. 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету 

з анотацією курсу можна ознайомитись на сайті університету за 

електронною адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/kafedry-heohrafii-ta-

heoekolohii/osvitnia-diialnist/anotatsii-kursiv 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 
історія, етнографія, археологія, соціологія, політологія, економіка, 

краєзнавство, екологія, інші географічні, природничі та суспільні науки 



 

2-3. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Історична географія» є формування географічної культури, акцентованої на глобальне та 

регіональне причинно-наслідкове розуміння сучасних суспільно-географічних особливостей; ознайомлення студентів з методологічними основами 

історичної географії, її місцем в системі наук, з фізико-географічним середовищем та суспільно-географічними явищами і процесами минулих епох, а 

також з їх змінами протягом історичного часу; формувати розуміння особливостей взаємодії в системі «населення – природа - господарство» на 

Землі, впливу географічного середовища на розвиток суспільства та особливостей природокористування впродовж історії розвитку людства; 

розвивати уміння користуватись різними джерелами історико-географічної інформації; виховувати бережливе ставлення до природи планети, повагу 

до представників різних рас та етносів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історична географія» у студента мають бути сформовані такі компетентності за освітньо-

професійною програмою «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(Кропивницький; ЦДПУ-2019): 

1. Загальні системні компетентності: 
ЗК2 - здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей, зрозумілого 

і недвозначного донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до осіб, які навчаються. 

2. Загальні інструментальні компетентності: 

ЗК9  - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Фахові (спеціальні) компетентності: 

ФК1 – здатність демонструвати знання теоретико-методологічних основ та історії розвитку географічної науки, використовувати 

поняттєво-термінологічний апарат, концепції, парадигми, теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових 

рівнях (глобальному, регіональному, в межах України, локальному). 

ФК10 – здатність до системного географічного мислення, критичного сприйняття інформації, розуміння та пояснення основних фізико-

географічних та суспільно-географічних процесів, що відбуваються у географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його 

організації, уміння встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства. 

ФК13 – здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, населення, культури та релігій,   

просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та країнах, в Україні та її регіонах.  

Вивчення дисципліни «Історична географія» забезпечує досягнення у студентів таких програмних результатів навчання за освітньо-

професійною програмою «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(Кропивницький; ЦДПУ-2019): 

ПРН1 – знає та розуміє теоретико-методологічні основи та історію розвитку географічної науки, зокрема, понятійно-термінологічний 

апарат, концепції, парадигми, теорії географії, географічну  номенклатуру; 

ПРН10 – географічно мислить, критично сприймає інформацію; пояснює основні фізико-географічні та суспільно-географічні процеси, 

що відбуваються у географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його організації; встановлює  географічні закономірності та 

причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства; 

ПРН11 – встановлює закономірності територіальної організації суспільного виробництва та населення, просторових процесів та форм 

організації життя людей у світі, його регіонах та країнах, в Україні та її регіонах. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історична географія» є: 



 навчальні: ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними засадами історичної географії як суміжної науки, з основними 

складовими історичної географії, з джерелами історико-географічної інформації; зі значенням географічного фактору в історії суспільного розвитку 

та ставленням до нього на різних етапах розвитку історичної та географічної науки; з роллю природного середовища в антропогенезі, етногенезі, в 

соціально-економічному і культурному розвитку суспільства; з тенденціями взаємодії суспільства і природи в часовому вимірі тощо; з фізико-

географічними особливостями територій в різний час, з особливостями виникнення, формування, розміщення, переміщення та етнічного складу 

населення в різні періоди суспільного розвитку; з географією виробництва на різних етапах історії; з розміщенням політичних кордонів, населених 

пунктів тощо; показ історії формування політичної карти світу, сучасного світового господарства, сучасного населення світу, матеріальної та 

духовної культури; 

 практичні: формування умінь розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії географії; виявляти закономірності розвитку 

історико-географічних досліджень; формування умінь і навичок роботи студентів з різними джерелами історико-географічної інформації; умінь 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в системі «природа – населення – господарство», визначати роль природно-географічних факторів у 

розвитку суспільства; виявляти вплив природних умов на особливості розселення та господарської діяльності людей; аналізувати характер впливу 

природокористування на довкілля на різних етапах розвитку суспільства; аналізувати етнічні процеси у світі та в окремих регіонах і країнах; уміння 

аналізувати і порівнювати різні наукові концепції, виявляти риси динаміки природно- та суспільно-географічних явищ та процесів тощо; 

 методологічні: формування умінь і навичок студентів працювати з навчальною та науковою літературою історико-географічної тематики, з 

історичними картами; умінь застосовувати їх у навчальному процесі, майбутній науковій та педагогічній діяльності. 

Деталізація результатів навчання за навчальною дисципліною «Історична географія». Студенти повинні знати:  

- теоретичні та методологічні основи історичної географії як суміжної науки, основні складові історичної географії; значення географічного 

фактору в історії суспільного розвитку; 

– фізико-географічні особливості територій в різний час; особливості виникнення, формування, розміщення, переміщення та етнічного складу 

населення в різні періоди суспільного розвитку; 

– географію виробництва на різних етапах історії; розміщення політичних кордонів, населених пунктів тощо; 

– історію формування політичної карти світу, сучасного світового господарства, сучасного населення світу, матеріальної та духовної культури 

тощо. 

Студенти повинні вміти: 

- розрізняти предмет вивчення історичної географії та історії географії; виявляти закономірності розвитку історико-географічних досліджень; 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в системі «природа – населення – господарство»; 

– виявляти вплив природних умов на особливості розселення та господарської діяльності людей; аналізувати характер впливу 

природокористування на довкілля на різних етапах розвитку суспільства; 

– аналізувати етнічні процеси у світі та в окремих регіонах і країнах; 

– уміння аналізувати і порівнювати різні наукові концепції, виявляти риси динаміки природно- та суспільно-географічних явищ та процесів 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) 
 

Література, 

ресурси в 

Інтернеті 

Самостійна робота, 

год. 
Вага оцінки 

Змістовний розділ №1. Історична географія як наука. 

Історична географія давнього світу 

Тиждень 1 

4 акад. 

год.  

Тема 1: Вступ. Історична географія як наука. Історична 

періодизація та періодизація розвитку географічної 

науки. 

 

Зміст, специфіка та місце історичної географії в системі 

наук. Предмет та об’єкт дослідження. Структура 

історичної географії. Взаємозв’язки з іншими науками. 

Джерела інформації. Методи історико-географічних 

досліджень Формаційний та цивілізаційний підходи в 

історичній географії. Історична періодизація та 

періодизація розвитку географічної науки. 

Лекція 

 

[4; 7; 8; 9; 

10; 23; 26; 

27] 

 

 

Методи історико-

географічних 

досліджень 

(загальнонаукові, 

загально географічні, 

спеціальні). Метод 

історизму в географії 

8 год. 

4 

(за сам. роб.) 

Тиждень 2 

2 акад. 

год. 

Тема 2: Природне середовище як фактор історичного 

розвитку людства. 

    

Генезис основних наукових підходів до розуміння місця 

і ролі природного середовища в суспільному розвитку. 

Географічний детермінізм. Антропогеографія. 

Енвайронменталізм. Посибілізм. Теорія етногенезу Л.М. 

Гумільова. Географічні аспекти вивчення цивілізацій. 

Загальні риси історичної фізичної географії. Зміни 

природного середовища за історичний період. 

Кліматичні умови, рельєф, флора, фауна та їх зміни. 

Розміщення стоянок і поселень палеоліту, мезоліту, 

неоліту. Характеристика господарства: збиральництво, 

полювання. Неолітична революція. Трипільська 

культура і поширення землеробства. Взаємодія 

природних явищ та історичних процесів. Історична 

географія населення. Міграційні процеси. Роль 

Лекція 

 

[4; 5; 7; 8; 9] Формаційний та 

цивілізаційний підходи 

в історичній географії 

10 год. 

4 

(за сам. роб.) 



природного середовища у процесах формування 

населення певних регіонів. Екологічні кризи минулого. 

Тиждень 3 

2 акад. 

год. 

Тема 1: Історична географія як самостійна наука 

 

Практична 

робота 

 

[4; 7; 8; 9; 

10; 23; 26; 

27] 

 

- 5 

 

Тиждень 4 

4 акад. 

год. 

Тема 3: Первісна епоха людства та найдавніші 

цивілізації, їх поширення та географічні досягнення 

 

Розвиток і розселення найдавнішого людства (2,5 млн. р. 

– 3 тис. р. до н.е.) та етапи формування людини як роду 

Homo (етапи сапієнтації). Теорії полі- і моноцентризму 

прабатьківщини людства. Утворення рас і мовних сімей. 

Вплив географічного середовища на життя первісних 

людей. Палеодемографія. Загальні риси географії 

поширення найдавніших (з ІІІ-ІІ тисячоліть до н.е.) 

європейських (Стародавня Греція, Стародавній Рим) та 

східних (від Єгипту, Месопотамії на заході до Китаю, 

Японії на сході) цивілізацій. Розвиток матеріального 

виробництва у передових цивілізаціях. Господарська 

діяльність первісних людей. Матеріальна культура. 

Соціальний розвиток в первісну епоху. Виникнення 

перших держав. Географічні досягнення шумерів. 

Фінікійці та карфагеняни. Давньогрецька „велика 

колонізація”. Греки біля берегів Чорного і Азовського 

морів. Скіфія за Геродотом. 

Лекція [4; 7; 10; 26; 

27] 

Наукові підходи до 

об’єкту дослідження 

історичної географії. 

Географічний 

детермінізм. 

Антропогеографія. 

Енвайронменталізм. 

Посибілізм. Теорія 

етногенезу Л.М. 

Гумільова 

12 год. 

4 

(за сам. роб.) 

Тиждень 5 

2 акад. 

год. 

Тема 2: Природне середовище як фактор історичного 

розвитку людства 

Практична 

робота 

 

[4; 7; 8; 10; 

26; 27] 

-  

5 

 



Тиждень 6 

4 акад. 

год. 

Тема 4: Давні цивілізації Сходу і Середземномор’я та їх 

географічні досягнення. Антична географія та внесок 

античних географів у розвиток географічної науки. 

Племена і цивілізації Євразії, Африки, Австралії та 

Америки. 

 

Географія цивілізацій Давнього Сходу (з 3 тисячоліття 

до н.е.). Річкові і не річкові цивілізації. Розширення 

ойкумени і політична карта. Перші держави сходу (з 4-3 

тис. р. до н.е.), їх економічний розвиток, міста, 

матеріальна та духовна культура. Географічні відкриття 

у найдавніші часи на території Китаю. Китай – 

специфічний ізольований, найбільш розвинутий 

географічний центр світу. Специфіка географічного 

пізнання у Китаї. Географічні дослідження та відкриття 

китайських мандрівників. Давні цивілізації 

Середземномор’я. Розширення ойкумени. Політична 

карта. Економічний розвиток. Матеріальна та духовна 

культура. Цивілізація еллінізму (ІІІ ст. – 30 р. до н.е.). 

Географічні досягнення римлян та політична карта часів 

Римської імперії. Географічний розподіл праці та торгові 

зв’язки. Торгівельні шляхи між Європою та Азією. 

Великий шовковий шлях. Загальні особливості античної 

географії (VI ст. до н.е. – ІІ ст.. н.е.). Поділ в часі 

особливостей розвитку античної географії на періоди 

натурфілософії та дослідного пізнання. Поділ античної 

географії за змістом на два напрями – країнознавчий 

(Гекатей, Геродот, Полібій, Піфей, Страбон) та 

землезнавчий (Анаксимандр, Арістотель, Ератосфен, 

Птолемей). Найбільш загальні риси особливостей 

племен і цивілізацій Євразії, Африки, Австралії та 

Америки. 

Лекція [4; 7; 8; 26] Внесок античних 

вчених у розвиток 

географічної науки 

12 год. 

4 

(за сам. роб.) 

Тиждень 7 

2 акад. 

год. 

Тема 3: Первісна епоха та найдавніші цивілізації, їх 

поширення та географічні досягнення 

Практична 

робота 

 

[4; 7; 8; 26] -  

5 

 



Тиждень 8 

2 акад. 

год. 

Тема 4: Антична географія та внесок античних географів 

у розвиток географічної науки 

Практична 

робота 

 

[4; 7; 8; 26] -  

5 

 

Змістовний розділ №2. Історико-географічні особливості Середньовіччя 

та епохи Великих географічних відкриттів 

Тиждень 9 

4 акад. 

год. 

 Тема 5: Епоха середньовіччя (V ст. – XV ст.), загальні 

риси історико-географічного розвитку та регіональні 

географічні особливості 

 
Загальні особливості світового розвитку: цивілізації, 

виробничі сили, феодальне суспільство, населення, 

духовна культура. Головні регіональні риси епохи: 

розширення ойкумени, політична карта, економічний 

розвиток, населення та етнічні процеси, матеріальна та 

духовна культура, географічний розподіл праці та 

торгові зв’язки в Європі, на Близькому та Середньому 

Сході, в Азії, Африці, Америці, Австралії та Океанії. 

Географія у християнській Європі і скандинавських 

країнах. Географія мусульманського світу (арабська 

географія). 

Лекція [1; 4; 7; 8; 

10; 26; 27] 

Особливості розвитку 

географії в 

мусульманському світі 

в середні віки 

8 год. 

4 

(за сам. роб.) 

Тиждень 

10 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Історико-географічні особливості епохи 

Середньовіччя. 

Практична 

робота 

[1; 4; 7; 8; 

10; 26; 27] 

- 5 

 

Тиждень 

11 

4 акад. 

год. 

Тема 6: Епоха Великих географічних відкриттів (сер. XV 

ст. – сер. XVII ст.). 

 

Передумови та передісторія Великих географічних 

відкриттів. Фактори зміни епох. Особливості І та ІІ 

столітніх періодів Епохи Великих географічних 

відкриттів. Найбільші географічні відкриття: відкриття 

Нового світу, розширення ойкумени в Африці, Азії, 

Австралії та Океанії. Перші навколосвітні плавання. 

Пошуки північних проходів до Азії. Загальні підсумки, 

Лекція 

 

[4; 7; 8; 26; 

27] 

Значення та наукові і 

соціально-економічні 

наслідки епохи 

Великих географічних 

відкриттів 

14 год. 

4 

(за сам. роб.) 



політичні таекономічні наслідки Великих географічних 

відкриттів. Значення Епохи Великих географічних 

відкриттів для розвитку географії. Перший розподіл 

світу. Створення перших колоніальних імперій. 

Формування світового ринку. Матеріальна та духовна 

культура епохи. 

Тиждень 

12 

2 акад. 

год. 

Тема  6. Епоха Великих географічних відкриттів Практична 

робота 

[4; 7; 8; 26; 

27] 

- 5 

 

Змістовний розділ №3. Історико-географічні особливості Нового та Новітнього часу. 

Загальні риси історичної географії України 

Тиждень 

13 

4 акад. 

год. 

Тема 7: Історико-географічні особливості Нового та 

Новітнього періодів. 

 

Сутність і періодизація нового часу (середина XVII ст. - 

початок ХХ ст.). Загальні особливості розвитку 

виробничих сил, населення і культури. Регіональні 

особливості політичної карти, державного устрою, 

економічного розвитку та національного складу, 

географічний розподіл праці та торгові зв’язки у XVIІ-

XХ ст. в Західній Європі, Росії, Північній Америці, Азії, 

Африці, Латинській Америці, Австралії та Океанії. 

Територіальний розподіл світу і світова торгівля. 

Географія Нового періоду (XVIІ-XVIII ст.). Географічні 

досягнення, відкриття та проблеми. Проблеми та їх 

вирішення у мореплавстві та картографії. Географічні 

відкриття Джеймса Кука та нові знання щодо фігури 

Землі. Видатні узагальнюючі роботи в географії у XVIІ – 

XVIII ст. Річард Хаклюйт та найбільш відомі 

компендіуми. Роль „Загальної географії” Б. Вареніуса у 

розвитку географічної науки та значення наукової 

творчості Олександра Гумбольдта і Карла Ріттера у 

розвитку географії. Фактори розвитку географічної 

науки та центри формування географічної науки, 

Лекція [2; 4; 7; 8; 9; 

26; 27] 

Значення наукової 

творчості Олександра 

Гумбольдта і Карла 

Ріттера для розвитку 

географії 

16 год. 

 

4 

(за сам. роб.) 



географічні досягнення, відкриття та проблеми, головні 

риси розвитку географічної науки в ХІХ-XX ст. 

Німецька, французька, російська та американська школи 

географії. Географічні центри географії Радянського 

Союзу та пострадянського простору. Географія в 

Україні. 

Тиждень 

14 

4 акад. 

год. 

Тема 7. Історико-географічні особливості Нового та 

Новітнього періодів 

 

Практична 

робота 

 

[2; 4; 7; 8; 9; 

26; 27] 

-  

5 

 

Тиждень 

15 

4 акад. 

год. 

Тема 8: Загальні риси історичної географії України. 

 

Історична географія України скіфо-сарматського часу та 

часів Великого переселення народів. Розселення та 

переміщення кочових і землеробських племен в І тис. до 

н. е. і в перші століття нової ери. Кіммерійці, скіфи і 

скіфські держави. Давні слов’яни. Праслов’янська 

територія та її формування. Характеристика розміщення 

слов’янських племен. Природні умови та господарство. 

Грецька колонізація узбережжя Чорного і Азовського 

морів VІІ – V ст. до н. е. Боспорське царство. Склад 

населення та географія господарських і політичних 

зв’язків. Слов’яни на карті Європи VІ – ХІІІ ст. 

Розселення слов’янських племен на території Європи. 

Київська Русь в ІХ – ХІІІ ст. Виникнення держави у 

східних слов’ян. Князівства і землі Київської держави. 

Географія основних подій боротьби з Візантією, 

половцями, печенігами та іншими завойовниками. 

Географія господарства. Внутрішні та зовнішні 

економічні зв’язки. Шлях “з варяг у греки” та інші 

торгівельні шляхи. Розташування міст – центрів 

управління, ремесла, торгівлі, культури. Галицько- Землі 

східних слов’ян під владою Литви, Польщі, Австро-

Угорщини, Золотої Орди: територія, населення, 

господарство, культура, релігія. Адміністративно-

територіальний поділ та фізико-географічна 

Лекція [1; 3; 5; 6; 

10; 12; 17; 

21; 22; 25-

27] 

Історична географія 

України скіфо-

сарматського часу та 

часів Великого 

переселення народів 

20 год. 

2 

(за сам. роб.) 



характеристика. Територія формування козацької 

держави. Запорізька Січ: природа, господарство, звичаї. 

Гетьманщина та її столиці. Адміністративно-

територіальний устрій на Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Українські землі після поділів Польщі в кінці ХVІІІ ст. 

Українські землі у складі Російської імперії. Географія 

розселення українців на карті світу і Європи. Напрямки 

еміграції населення України в ХІХ – початку ХХ ст. в 

країни Європи, Америки, в Австралію. Географія 

розселення інших народів на території України. 

Характеристика території, природних умов та населення 

до початку і в ході Першої світової війни. Зміни 

кордонів та адміністративно-територіального поділу 

України в 1917 – 1921 рр. УНР та ЗУНР на карті Європи. 

Формування кордонів УНР, ЗУНР та УРСР. 

Адміністративно-територіальний поділ України в 1917 – 

1920 рр. Українські землі в складі СРСР та інших 

держав: Польщі, Румунії, Чехословаччини у 1922 – 1945 

рр. Зміни в адміністративно-територіальному поділі 

України. Політико-адміністративна карта. 

Характеристика природних умов, населення і 

господарства різних етнографічних регіонів. Географія 

населення України. Історична географія України початку 

90-х рр. ХХ ст. Адміністративно-територіальний поділ. 

Виділення Кримської автономної республіки. Сучасні 

політико-адміністративна та економічна карти України. 

Географія нових зв’язків в галузях економіки, політики, 

культури з іншими державами світу. Загальні риси 

історичної географії Кіровоградської області. 

Тиждень 

16 

4 акад. 

год. 

Тема 8. Загальні риси історичної географії України Практична 

робота 

 

[1; 3; 5; 6; 

10; 12; 17; 

21; 22; 25-

27] 

- 3 
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6. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на лабораторних заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на практичних заняттях, активність під час обговорення питань. 

Максимальний бал за повну, вичерпну відповідь в усній або письмовій формі під час практичного заняття – 10 балів: 

 10-9 б.   ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить посилання на потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою 

літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 8-7 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається 

незначних  помилок чи неточностей. 

 6-5 б.  ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.  

 4-3 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається  помилок; 

 2-1 б. ставиться студентові, який робить вдале доповнення, виправляє неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих 

питань. 

Максимальна кількість балів за практичну роботу – 5 балів. 5 балів ставиться у випадку, коли студент повністю і якісно виконав всі завдання 

практичної роботи з теми. Демонструє досконале знання та розуміння теоретичного матеріалу з теми практичного заняття. При виконанні 

поставлених завдань студент продемонстрував  високий рівень оволодіння практичними уміннями та навиками, зокрема швидкого пошуку, аналізу та 



обробки інформації. Студент застосував творчий підхід до виконання завдань. У практичній роботі відсутні помилки. 4 бали ставиться, коли студент 

виконав завдання практичної роботи, при цьому 2/3 завдань виконано якісно. Відповідь на питання викладача при захисті роботи майже повна, має 

усвідомлений та достатньо розгорнутий характер.  При виконанні практичних завдань студент продемонстрував уміння аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати, систематизувати. У практичній роботі присутні окремі несуттєві помилки. 3 бали ставиться, коли студент виконав половину всіх 

завдань або виконав завдання практичної роботи, але частина них виконана не досить якісно. Відповідь на теоретичні питання під час захисту 

практичної роботи неповна, фрагментарна. Студент продемонстрував недостатній рівень оволодіння практичними вміннями. У роботі наявні окремі 

суттєві помилки. 2 бали ставиться, коли студент якісно виконав близько третини завдань практичної роботи. Демонструє поверхові знання з тем 

теоретичного блоку під час захисту роботи. Студент недостатньо оволодів практичними уміннями. У роботі значна кількість суттєвих помилок. 1 бал 

виставляється за умов, коли кількість якісно виконаних завдань практичної роботи менше 25%, студент виконує практичні завдання за допомоги 

викладача, при цьому допускає велику кількість суттєвих помилок. 

Підготовка та захист реферативної роботи оцінюється максимум в 5 балів (при цьому враховується її зміст, оформлення, захист, анотація). 

в 5 б.  – оцінюється бездоганно структурована робота, яка містить оформлені відповідно до вимог титульний аркуш, зміст, перелік умовних 

позначень (за необхідності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності), анотацію. Студент виявляє 

абсолютну грамотність у мовному оформленні: роботу написано з дотриманням вимог наукового стилю, без орфографічних, пунктуаційних, 

граматичних, лексичних помилок.  Цитування коректне, оформлене відповідно до правил. Захист роботи демонструє вільне володіння матеріалом, 

уміння відповідати на питання з теми, відстоювати власні позиції, опираючись на результати дослідження. 

4 б. – виставляється за самостійну, добре структуровану роботу, яка містить усі компоненти, продиктовані матеріалом дослідження. Усі етапи 

роботи  виконано як в роботі на «відмінно»,  але при цьому трапляються одиничні помилки. Усі компоненти роботи, які оформляються за зразком чи 

розробленими моделями (список літератури, титульний аркуш, додатки,  а також цитування), не повинні містити жодної помилки. Студент виявляє 

мовленнєву грамотність, дотримуючись вимог наукового викладу, правил орфографії та пунктуації, виявляючи багатство мовлення на всіх мовних 

рівнях. Можливі одиничні не грубі помилки. На захисті студент вільно викладає результати дослідження, в основному впевнено відповідає на 

питання, помиляючись у несуттєвих моментах. Намагається відстоювати свою позицію. Оформлення роботи відповідає вимогам,  бездоганно 

оформляються компоненти за абсолютним зразком (титульний аркуш, список літератури. Захист роботи показує орієнтацію студента в літературі з 

проблеми, здатність представити самостійно зібраний матеріал і висновки його дослідження. Але на питання відповідає невпевнено чи нечітко, 

інколи виникають труднощі із використанням понятійного апарату. 

3 б. – виставляється за самостійно написану роботу, в якій витримано структуру, описано достатню кількість доступної літератури, зроблено 

висновки. Автор  формулює мету і завдання, хоч не завжди робить це чітко й виразно, але при цьому виклад відповідає їм. Студент виявляє 

ознайомлення з основною літературою, хоч посилання на неї робить одиничні. Деінде спостерігається реферування чи навіть неоформлене 

цитуванням переписування. 

За зразком правильно оформляє титульний аркуш, а в списку літератури припускається неточностей (не більше 3 у сумі). Додатки є, але не в 

усьому відповідають правилам (наприклад, таблиці не мають назв). 

Мовленнєва грамотність достатня, але фіксується відхилення від наукового стилю при  намаганні дати самостійно опис мовної одиниці, 

можливі  орфографічні й пунктуаційні помилки в типових правописних позиціях, не виявляється багатство мовлення, а тому можливі тавтологія, 

плеоназми, вживання слів у невластивих значеннях. На захисті студент користується записами, які в основному показують його обізнаність з теми, 

але при цьому він губиться, відповідаючи на питання, намагається навести приклади, а не їх власну інтерпретацію. 

2 б. – свідчить про первісне опрацювання теми: зібрано мінімум матеріалу, студент уявляє про що треба писати і реферативно передає 

теоретичні відомості. При цьому мовний матеріал не аналізує, а підставляє під відомі твердження. Самостійності у викладі практично немає. 

Структурно робота незграбна, може мати не всі необхідні компоненти.  

Мовленнєве оформлення в самостійних фрагментах примітивне, з великою кількістю помилок.  



Захист показує, що студент має загальне уявлення з проблеми, яке намагається донести до слухачів при виступі.  

1,0 б. – виставляється за  роботу, написану на основі єдиного джерела, яке формує найзагальніше розуміння проблеми. Студент реферує 

матеріал, не виділяючи цитат (списує частини монографії чи статті), робить примітивні висновки. Але виступає перед аудиторією, невпевнено 

переказуючи  прочитаний текст. Мовленнєве оформлення несамостійне, можуть бути помилки. 

Змістовний розділ 1 «Історична географія як наука. Історична географія давнього світу» передбачає підготовку такого контенту: 

мультимедійна презентація, що присвячена розкриттю теоретико-методологічних аспектів історичної географії. 

Змістовний розділ 2 «Історико-географічні особливості Середньовіччя та епохи Великих географічних відкриттів» передбачає підготовку 

такого контенту: мультимедійна презентація, в якій розкривались би географічні особливості розвитку людського суспільства в середні віки, 

передумови та наслідки географічних відкриттів. 

Змістовний розділ 3 «Історико-географічні особливості Нового та Новітнього часу. Загальні риси історичної географії України» 

передбачає підготовку такого контенту: мультимедійна презентація з висвітленням географічних особливостей розвитку та трансформації 

людського суспільства, природного середовища та еволюції взаємозв’язків між ними протягом Нового чи Новітнього періодів.  
Форми проведення контролю засвоєння окремих змістовних розділів під час вивчення дисципліни «Історична географія»: 

-  комплексна письмова контрольна робота; 

-  комплексне тестування. 

За комплексне тестування чи письмову контрольну роботу студенти максимум можуть отримати 10 балів. 

10-8 балів ставиться у випадку, коли студент у відповідях на теоретичні питання продемонстрував досконале знання та розуміння історичної 

географії, правильно виконав поставлені практичні завдання. Студент вільно висловлює свою позицію з проблемних питань та аргументує її. 

Демонструє творчий підхід до виконання завдань. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці не тільки в знайомих, але й в нових 

ситуаціях, не допускає значних помилок при виконанні практичних завдань. 

7-5 балів ставиться, коли відповідь на питання правильна і майже повна, судження студента з питання мають усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер, практичні завдання виконані в цілому правильно, можливі окремі помилки. При застосуванні теоретичних знань в нових 

практичних ситуаціях студент потребує невеликої допомоги з боку викладача. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці 

переважно в знайомих ситуаціях, в нових – допускає помилки при виконанні практичних завдань. 

4-2  бали ставиться, коли відповідь на запитання неповна, частково помилкова та фрагментарна. Студент не має системних знань, вміння та 

практичні навики сформовані фрагментарно. Виклад матеріалу не структурований, часто порушується послідовність та логіка викладу. Відповідь 

позбавлена творчого підходу і має формальний характер. Студент використовує знання в знайомій практичній ситуації, але не може застосувати їх в 

новій ситуації. 

1 бал ставиться, коли у відповіді на питання студент демонструє вкрай поверхові знання з теми. Відповідь неповна та частково помилкова. 

Практичні вміння фрагментарні, поверхневі. За допомогою викладача студент використовує знання в знайомій практичній ситуації, але при цьому 

допускає серйозні помилки. 

З дисципліни «Історична географія» передбачена така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться у кінці семестру.  

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової оцінки як суми підсумкових оцінок за окремими розділами та 

темами. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного контролю, контролю засвоєння окремих змістовних 

розділів та відповідає підсумковій семестровій оцінці. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 

 

 

 



Схема розподілу балів (форма підсумкового контрольного заходу – залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Всього Змістовний 

розділ 1 

Змістовний 

розділ 2 

Змістовний 

розділ 3 

Самостійна 

робота 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 КР2 Т7 Т8 КР3 

30 100 
5 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 

Бали за розділ Бали за розділ Бали за розділ 

30 20 20 
 

 
 

Вимоги викладача та правила поведінки студентів. 

Під час вивчення дисципліни «Історична географія» студенти мають регулярно відвідувати навчальні заняття згідно затвердженого розкладу 

або ж документально підтвердити важливу причину своєї відсутності (медична довідка, довідка з військомату, лист-клопотання щодо участі у певних 

культурно-масових, наукових, спортивних заходах тощо). 

В процесі навчання студенти мають дотримуватись принципів академічної доброчесності та загальноприйнятих норм етичної поведінки: 

зокрема не допускається з боку студентів списування, надання завідомо неправдивої інформації, фабрикація та фальсифікація даних, академічний 

плагіат та самоплагіат, несвоєчасне виконання чітко поставленого завдання, пропонування хабара викладачу, користування мобільним телефоном під 

час занять різної форми, а також іншими гаджетами під час контрольних заходів перевірки знань. Співпраця студента із іншими учасниками 

навчального процесу (викладачами, студентами, працівниками навчальних лабораторій, деканату, бібліотеки та ін.) має базуватись на принципах 

поваги, партнерства та взаємодопомоги, відповідальності, законності, соціальної справедливості, дотримання ділового етикету. 

Студент має право звертатися до викладача за додатковим поясненням матеріалу курсу чи змісту практичних завдань протягом робочого часу 

під час консультацій.  

8. Підсумковий контроль. 

При оцінювання знань і вмінь студентів враховуються: 

– ступінь сформованості загальних та фахових компетентностей, досягнення програмних результатів навчання, визначених освітньо-

професійною програмою; 

– ступінь опанування теоретичними знаннями з курсу «Історична географія»; 

– рівень осмислення студентами здобутих знань; 

– повнота розкриття головних понять, точність застосування наукових термінів; 

– правильність виконання практичних завдань; 

– оволодіння вміннями і навичками правильно і ефективно застосовувати основні методи і прийоми географічних досліджень; 

– ступінь розвитку в студентів творчого мислення, сформованість наукового світогляду та культури науково-дослідницької роботи; 

– вміння студентів самостійно отримувати наукову інформацію, готувати наукові роботи, згідно найсучасніших вимог оформляти 

наукову і навчальну звітність. 

Особливості перескладання підсумкових контрольних заходів у ЗВО регулюються «Положенням про комплексну систему оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка», 

«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка», Положенням про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка на 2020-2021 навчальний рік» та «Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю 



Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка». Всі ці нормативні документи розміщені на веб-

сайті Університету для ознайомлення усім учасникам освітнього процесу. 

У випадку отримання 35-59 балів (FX за шкалою ЄКТС) або 1-34 (F) за результатами семестрового контролю з дисципліни «Історична 

географія» студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академічної заборгованості. Для окремих студентів у разі наявності поважних 

причин (стан здоров’я, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо), підтверджених документально, розпорядженням по деканату можуть 

встановлюватись індивідуальні терміни складання заліку. 

Так за умов хвороби студенти після виходу на навчання приносять довідку, завірену у медпункті Університету, та реєструють її протягом трьох 

днів у деканаті факультету. Після цього їм продовжують сесію. 

Також студенти мають право на повторне проходження семестрового контролю за умов  конфліктної ситуації між студентом та викладачем. Для 

цього за дозволом ректора формується комісія із перескладання (три особи) та визначається нова дата контрольного заходу. 


