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Консультації Відповідно до графіку індивідуальних консультацій вони проводяться кожної середи на кафедрі історії України 
 з 14.20 до 16.20. 

 



2. Анотація до курсу 

«Територія України на стародавніх картах» належить до переліку навчальних дисциплін за вибором, що 
вивчаються здобувачами вищої освіти ступеню «бакалавр» на 2 курсі. Цій навчальній дисципліні належить важливе 
місце в колі предметів, які формують науковий світогляд професійних істориків. Дисципліна тісно пов’язана з 
викладанням історії України та всесвітньої історії, історичної географії, спеціальними історичними дисциплінами, 
історією географії. 

 

 

3. Мета та цілі курсу 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні предметних уявлень студентів про вивчення історичних 
процесів, явищ і подій в певний період історії за допомогою старовинних карт, що сучасні цим подіям. Освоєння 
дисципліни є необхідною основою для більш глибокого розуміння взаємозв’язку історії України зі змінами оточуючого 
середовища, політичної приналежності, адміністративно-територіального устрою, розвитку науки і культури, галузей 
господарства тощо. 

Завдання: оволодіння студентами знаннями про історію картографування та старовинні карти України, що 
допоможе їм в успішному дослідженні та науковій реконструкції історії українського народу. 

 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:  
• сучасне бачення витоків картографування території України; 
• етапи картографічного вивчення території Східної Європи; 
• необхідну суму фактографічних знань про головні типи старовинних карт; 
• спеціальну професійну термінологію і понятійний апарат; 
• головні картографічні школи в добу середньовіччя; 



• методи картографічного зображення території України в новий і новітній час; 
• час першої появи назви “Україна” на старовинних картах; 
• особистості картографів минулого; 
• головні праці сучасних дослідників. 
 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти:  
• формувати власне системне уявлення про розвиток картографування території України; 
• характеризувати наукову літературу по проблематиці; 
• застосовувати теоретичні знання у самостійній роботі зі старовинними картами; 
• аналізувати, систематизувати й узагальнювати картографічну інформацію; 
• підбирати необхідний картографічний матеріал до заданої проблематики; 
• формулювати власну позицію щодо спірних питань історії картографічного відображення території України. 
 
 

4. Формат курсу 

Стандартний курс (очний). 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання 

Інтегральна компетентність Здатність до критичного осмислення картографічних праць, а також робіт з історії 
картознавства. 
Розуміння закономірностей, тенденцій і особливостей картографування території 

України в минулому. 
Загальні компетентності Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 
Здатність до усної і письмової професійної комунікації державною мовою. 
Здатність застосовувати знання на практиці. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з картографічних джерел. 
Глибоке розуміння можливостей історичного картознавства для вивчення й 

наукової реконструкції історичного минулого українського народу. 
Визначеність і наполегливість щодо виконання поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  
Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності 

Володіння категоріальним і понятійним апаратом історичного картознавства, 
фундаментальними, загальнонауковими, конкретно-історичними принципами, 
базовими знаннями структури та елементів історичного картознавства для 
дослідження історії України. 
Здатність здійснювати аналіз досліджуваної картографічної праці, характе-

ризувати період та картографічну школу, виділяти традиційні прийоми та 
зображення, нові методи відображення географічного середовища. 
Оволодіння знаннями про історію картографії: знання особливостей розвитку 

картографії в різні історичні періоди; знання історії картографування території 
України. 

 
 

 



6. Обсяг і ознаки курсу 

Найменування показників  Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки за вибором 

 Спеціальність 032 Історія та 
археологія за освітньою 

програмою Історія 
Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 
Історія 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 2 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – картографування 
історичної події / явища 

Семестр 

Загальна  
кількість годин – 120 

4 
Лекції 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2,64  
самостійної роботи 
студента – 3,56 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

28 год. 
Практичні, семінарські 

12 год. 
Лабораторні 

год. 
Самостійна робота 

80 год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Модульні  
контрольні роботи   

год. 
Вид контролю: залік 

 



7. Пререквізити курсу 

Для успішного опанування компетентностями, що визначаються змістовною частиною курсу, здобувачі мають 
мати базові знання з таких предметів: історія України, всесвітня історія. 

 
8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і 
операційних систем. 
 

9.  Політики курсу 

Відвідання занять. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Вони мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися 
термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Письмові роботи. Очікується, що здобувачі виконають декілька видів письмових робіт (індивідуальне науково-
дослідне завдання у вигляді есе чи реферату, модульну контрольну роботу). 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу 
інших здобувачів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 

Література. Уся література, яку здобувачі не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Здобувачі заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 



10. Схема курсу 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

всього  у тому числі 
лекції практичні самостійна робота 

Вступ (Дослідження історії картографії XIX – 
початку XXI ст.) 

12 2  10 

Карта як феномен та історичне явище. Види 
карт, класифікація, основні елементи. Зарод-
ження картографії. 

12 2  10 

Територія України на картах доби античності. 16 4 2 10 
Середньовічна картографія (візантійські та 

арабські карти, mappae mundi, портолани). 
16 4 2 10 

Відображення території України у «птолемеях». 16 4 2 10 
Територія України на картах XVI – першої 

половини XVII ст. 
16 4 2 10 

Карти Боплана. Українська «бопланіана». 16 4 2 10 
Картографічні роботи в Україні в 2-й пол. XVII –

XVIII ст. 
16 4 2 10 

     
Разом годин 120 28 12 80 

 

 

 

 



 

11. Система оцінювання та вимоги 

Рейтингова система передбачає оцінювання здобувачів за всі види аудиторної та позааудиторної освітньої 

діяльності. Оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти під час навчальних занять здійснюється 

відповідно загальноприйнятих критеріїв. 

Результати навчальної діяльності здобувачів оцінюються за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, 

яку здобувач може отримати за семінарські заняття становить 30 балів, написання модульної контрольної роботи – 50 

балів, опрацювання питань винесених на самостійну підготовку – 10 балів, виконання індивідуального науково-

дослідного завдання – 10 балів. Підсумковий контроль здійснюється за 100-бальною системою. Формою підсумкового 

контролю здобувача вищої освіти є залік, який студент отримує автоматично при відсутності академічної 

заборгованості. 
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