
СИЛАБУС 

курсу “Історія географії” 2020/21 навчального року 

 
Назва курсу Історія географії 

 
Адреса викладання курсу Львівський національний університет  

імені Івана Франка 
Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 
Географічний факультет.  

Кафедра економічної і соціальної географії 
Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 
014. Середня освіта 
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практичних занять 
Сторінка курсу  

Інформація про курс Програма складена вперше 
Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Історія географії” 

укладена відповідно до освітньої програми 

підготовки бакалавра з природничих наук за 

спеціальністю 106 Географія. 

«Історія географії» відображає еволюцію 

географічної думки (історія розвитку ідей, 

гіпотез, понять, концепцій, теорій, 

становлення наукових шкіл) від найдавніших 

часів до сьогодення, ознайомлює із сучасними 

проблемами географічної науки і 

перспективами її подальшого розвитку, 

розкриває періодизацію розвитку 

методологічних засад головних географічних 

теорій, а також висвітлює історію 

географічних відкриттів і мандрівництва, 

географічних інституцій, внесок у розвиток 

географії окремих персоналій, формування 

наукових шкіл. 
Мета та цілі курсу Оволодіння знаннями з історії становлення 

географії як науки, а також історії 

територіальних відкриттів; ознайомитися з 

теоретичними основами курсу, оволодіти 

знаннями з історії географічної науки в розрізі 

окремих історичних періодів.  
Література для вивчення Базова: 

mailto:mvlakhr@ukr.net


дисципліни 1. Атлас історії української державності. Українські 

землі від найдавніших часів до сьогодення / 

В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак. – Львів : НВФ 

“Карти і атласи”, 2013. – 128 с. 
2. Богучарсков В. Т. История географии: учеб. пособ. 

для вузов / В. Т. Богучарсков [под ред. 

Ю. П. Хрусталева]. – М. : Академический Проект, 

2006. – 560 с.  
3. Влах М. Р. Історія географії : навч. посібник / 

М. Р. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 

330 с. 

4. Голубчик М. М. История географии: учеб. пособие 

/ М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов, Г. Н. Максимов. – 

Смоленск: СГУ, 1998. – 224 с. 

5. Грегори К. География и географы. Физическая 

география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 

1988. – 384 с. 

6. Джеймс П. Все возможные миры. История 

географических идей / П. Джеймс, Дж. Мартин [пер. с 

англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 762 с. 

7. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : навч. 

посібник / Я. І. Жупанський. – [2-ге вид., допов.]. – К. 

: Шлях, 2006. – 275 с. 

8. Історичний атлас України. Найдавніше минуле. 

Русь (Київська держава, Галицько-Волинська 

держава) / [кер. проєкту і авт.-упор. Ю. Лоза]. – К. : 

Мапа, 2010. – 300 с. 

9. Круль В. П. Історія та методологія географічної 

науки: конспект лекцій / В. П. Круль. Чернівці: Рута, 

2000. – 84 с. 

10. Новітня українська суспільна географія. 

Хрестоматія / [упор. та авт. біогр. статей 

проф. О. Шаблій]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. 

Франка, 2007. – 1008 с.  

11. Паркер Дж. Атлас “Історія світу” / Дж. Паркер 

[пер. с англ.]. – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – 192 с. 

12. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної 

географії : підручник / О. І. Шаблій. – Львів : 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с. 

13. Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, 

українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с. 

14. Шуйский Ю. Д. Географическая наука в античном 

мире и в период Средневековья / Ю. Д. Шуйский. – 

Одесса : ВМВ, 2008. – 180 с. 

Допоміжна 

1. Атлас географических открытий / [пер. с англ. ; 

предисл. Дж. Хемминга]. – М. : БММ АО, 1998. – 

248 с. 

2. Грегори К. География и географы. Физическая 

география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 

1988. – 384 с. 



3. Джонстон Р. Дж. География и географы : очерк 

развития англо-американской социальной географии 

после 1945 г. / Р. Дж. Джонстон [пер. с англ. ; под ред. 

Э. Б. Алаева]. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с. 

4. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : 

эволюция географических представлений и идей / Н. 

К. Мукитанов. – М. : Мысль, 1985. – 237 с. 

5. Исаченко А. Г. Развитие географических идей / А. 

Г. Исаченко. – М. : Мысль, 1971. – 416 с. 

6. Саушкин Ю. Г. История и методология 

географической науки : курс лекций / Ю. Г. Саушкин. 

– М. :  Изд-во МГУ, 1976. – 424 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Влах М. Історія географії : навч. посібник / М. Влах. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/ 

history-of-geography-Vlah_2018.pdf. 

2. Влах М. Робоча навчальна програма та методичні 

рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів 

географічного факультету. – 24 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/ 

Istoria_geografii.pdf. 

3. Влах М. Робоча навчальна програма та методичні 

рекомендації з курсу “Історія української географії” 

для студентів географічного факультету. – 24 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/ 

Istoria_ukrainskoyi_geografii.pdf. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вер-

надського, електронні фахові видання // 

www.nbuv.gov.ua. 

5. Львівська національна наукова бібліотека імені 

В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua. 
Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних - 16 лекційні години, 16 

год. семінарських і практичних занять; та 58 

год. самостійної роботи 
Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу студент буде: 

знати: особливості розвитку окремих 

напрямків географічної науки протягом різних 

історичних періодів; внесок окремих учених і 

наукових шкіл у розвиток географічної науки; 

головні географічні відкриття.  

вміти: користуватися літературними, 

картографічними та Інтернет-джерелами для 

вивчення історії становлення і розвитку 

світової та української географії; аналізувати 

сучасні тенденції географічної науки як 

http://www.nbuv.gov.ua/


результат її історичного розвитку.   
Ключові слова Історія географії, історична географія, 

ретроспективна географія, актуальна 

географія, територіальні відкриття, 

географічні відкриття, періодизація історії 

географії. 
Формат курсу Очний, дистанційний. Проведення лекційних і 

семінарських занять. 
  

Теми Тема 1. Зміст, структура і завдання курсу 

Тема 2. Географічні ідеї античного періоду 

Тема 3. Географічні ідеї середньовічного 

періоду (V–XV ст.) 

Тема 4. Великі географічні відкриття та їхні 

науково-теоретичні наслідки (XVІ–XVІІ ст.) 

Тем 5. Розвиток географічних ідей у XVIII –

 першій половині XIX ст. 

Тема 6. Розвиток географічних ідей у другій 

половині XIX – на початку XX ст. 

Тема 7. Головні напрями розвитку 

географічної науки у XX ст. 

Тема 8. Географічні дослідження території 

України. Теоретичні ідеї українських 

географів 

Тема 9. Розвиток географії у Львівському 

університеті 
Підсумковий контроль, форма Залік 

Пререквізити  
Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Використовуються такі методи навчання: 

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу 

картосхемами, рисунками, фотографіями; 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, програма Office 365 
Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

 

Питання до заліку чи іспиту Питання формуються відповідно до програми 

силабусу 
Опитування У процесі викладання дисципліни 
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