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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Історична географія» із циклу вибіркових
дисциплін призначена для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти факультету історії, політології та міжнародних відносин Рівненського
державного гуманітарного університету.
Зміст курсу передбачає вивчення просторових аспектів історичного
процесу та історичного розвитку окремих країн, народів, регіонів. Історична
географія, як спеціальна історична дисципліна на стику історії та географії
базується на аналізі певних періодів історії людського суспільства і акцентує
увагу на головних проблемах, що мають важливе значення для розуміння
історичного розвитку, що не є пріоритетним з точки зору географії.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історична географія
населення, історична політична географія, що вивчає історичні зміни
державних територій, кордонів, столиць, адміністративно-територіального
устрою та історичну картографію.
Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти – системного
вивчення в географічному ракурсі історичного минулого людського
суспільства, та України, зокрема.
Завдання курсу:


дослідження у просторових координатах уявлення про історичний
процес, пов’язуючи останній з певними територіями;



з’ясування ролі природно-географічних чинників в антропогенезі;



вивчення історичних кордонів культурних спільнот та політичних
утворень України в різні історичні періоди;



ознайомлення із історією формування етнічної та державної території
України;



визначення адміністративно-територіальної приналежності населених
пунктів у різні історичні періоди;



вміння працювати з історичною картою як історичним джерелом.
Очікувані результати навчання:
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє

дисципліна, подаються у відповідності до освітньо-професійної програми
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія,
затвердженої рішенням вченої ради РДГУ від 27 лютого 2020 р.
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує
набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних
та спеціальних (фахових).
3. Очікувані результати навчання
У процесі засвоєння курсу навчальної дисципліни «Історична географія»
студенти набувають таких програмних компетенцій:
загальних:
ЗК 1. Здатність реалізувати громадянські права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність оберігати та примножувати культурні, моральні, етичні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історичного
розвитку, господарської діяльності, техніки та технологій.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;
ЗК 4. Здатність усно і письмово спілкуватися державною мовою.
ЗК
7.
Здатність
оволодівати
сучасними
знаннями
та
самовдосконалюватися.
фахових:

ФК 1. Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями,
явищами і процесами минулого і сучасного
ФК 2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних підходах і поглядах,
напрямах, наукових школах.
ФК 3. Усвідомлення важливості соціальних функцій історика.
ФК 5. Здатність виявляти необхідні для діяльності історичні джерела.
ФК 7. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички для
виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини.
ФК 9. Здатність працювати з історичними текстами та документами,
аналізувати їх й узагальнювати.
ФК 14. Здатність організовувати та виконувати роботу в архівах, музеях,
державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з
діючими правилами та нормами.
Навчальна дисципліна «Історична географія» використовується для
забезпечення таких програмних результатів навчання:
ПРН 1. Знати найважливіші факти і події української та всесвітньої історії,
мати глибокі знання про основні періоди розвитку.
ПРН 2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та
використовувати ці знання у професійній діяльності.
ПРН 3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії,
принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних
джерел.
ПРН 4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки,
професійно оперувати науковими термінами та поняттями.
ПРН 5. Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними,
усними, архівними та іншими речовими джерелами.
ПРН 6. Виявляти взаємозв’язки між процесами минулого та сучасності,
аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та
світової історії.
ПРН 7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на
минуле представників різних епох, напрямів, шкіл.
ПРН 8. Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень з
історії та археології, презентувати результати досліджень, робити узагальнення.
ПРН 9. Володіти навичками організації практичного вирішення питань
історичної пам’яті та охорони культурної спадщини.
ПРН 10. Застосовувати сучасні засоби та методики у процесі
популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної
діяльності.

ПРН 11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного
контексту та/або історичних передумов.
ПРН 12. Здійснювати комунікацію з професійних питань з
представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних
організацій і спільнот.
ПРН 13. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку
різних регіонів України, Європи та світу, співпрацювати з носіями різних
історичних та культурних цінностей.
ПРН 14. Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної
діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних
проблем історії та археології.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах
вивчення

навчального

курсу,

пропонується

Вашій

увазі

на

сайті

http://www.itup.com.ua.
Очні консультації за попередньою домовленістю з викладачем
щосереди з 12.45 до 14.05 (2 академічні години)
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щочетверга, з 18.00 до 20.00; щоп’ятниці, з 18.00 до 20.00
E-mail викладача: Dobrochynskav@gmail.com

