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Назва курсу Географія населення України 

 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Дорошенка 41, 79005, Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

географічний факультет, 

кафедра географії України 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта 

014 Середня освіта (Географія) 

Викладачі курсу Склярська Оксана Ігорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Oksana.Sklyarska@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

П’ятниця 10.00-11.30 або в онлайн-форматі на корпоративній платформі Microsoft Teams, де створено 

команду за назвою курсу  

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблений для поглиблення студентами фахових знань з географії населення, розуміння 

передумов, закономірностей та головних тенденцій демогеографічних процесів в Україні. Дисципліна 

викладається для студентів 4 курсу спеціальності “Середня освіта. Географія”. Матеріал курсу “Географія 

населення України” розподілений на два змістових модулі, що складаються з окремих тем. Загалом це 12 

лекцій та 12 практично-семінарських занять. Обов’язковими для виконання є практичні роботи, що 

проводяться для закріплення кожного чергового блоку лекційного матеріалу. Окрім закріплення знань ці 

заняття орієнтовані на пошук студентами  шляхів розв’язання демогеографічних суперечностей та  



проблем шляхом дискусій, організації наукових семінарів, групової роботи тощо. По кожній з тем курсу 

розроблені завдання для самостійної роботи, для яких передбачено 57 годин. 

 

Коротка 

анотація курсу 

Вивчення курсу передбачає поглиблення знань про історико-географічні особливості формування 

населення до поч. ХХ ст., основні демогеографічні явища та процеси в Україні упродовж ХХ-поч. ХХІ ст. 

Практичні заняття орієнтовані на пошук студентами шляхів розв’язання демогеографічних суперечностей 

шляхом дискусій, організації наукових семінарів, групової роботи. 

 

Мета і завдання 

курсу 

Метою курсу є:  сформувати у студентів розуміння демогеографічних закономірностей, процесів і явищ, 

поглибити знання про демографічні характеристики населення України та її регіонів, основні чинники їх 

формування і тенденції динаміки, основні методи обліку населення, методику їх проведення на території 

України у різні історичні періоди, розкрити сутність та  запропонувати  шляхи  подолання основних 

демогеографічних проблем (зокрема депопуляції, зовнішньої міграції, деформації шлюбної структури, 

вікового складу населення і т. д.) в Українї в контексті державної демографічної і регіональної політики.   

      Головними завданнями навчального курсу є: поглиблення  знань з теоретико-методологічних основ 

демогеографії; одержання відомостей про територіальної організації демографічної сфери українського 

суспільства, основні регіональні демогеографічні проблеми в державі; оволодіння уміннями та навичками 

наукового аналізу демогеографічних закономірностей, встановлення кореляційних зв’язків між  

геосоціальними, геоекономічними та демогеографічними параметрами території; уміння критичного 

оцінювання демографічних явищ та процесів в державі з позицій просторового підходу, вироблення 

фахового географічного бачення проблеми і причин депопуляції, кризи демореальності, зокрема 

застосування географічного підходу для практичного вирішення проблем демографічної безпеки. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев . – 

М.: Мысль 1983. — 350 с. 

Гладкий О. Історичні етапи розвитку наукових досліджень промислових агломерацій / О. Гладкий // 

Історія української географії. – Вип. 17. – Тернопіль, 2008. – С. 79-88. 

Гладкий О. В. Основні етапи розвитку наукових праць з географії міст та геоурбаністики / О. В. Гладкий 

// Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 58-64 



Гудзеляк І. І. Географія населення: навчальний посібник / І. І. Гудзеляк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2008. – 232 с. 

Давидович В.Г. Расселение в промышленных узлах / В. Г. Давидович. – М. : Госстройиздат, 1960. 323 с. 

Дністрянський М. С. Етногеографія України – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2008. – 232 с. 

Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти/ В. О. Джаман. – Чернівці: Рута, 

2003. – 392 с. 

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Географія поселень Львівської області/ Н. І. Дністрянська, М. С. 

Дністрянський. – Л., 2001. – С. 25-60. 

Демографічні перспективи України до 2026 року. - К., 1999. - 55 с. 

Доценко А.І. та ін. Розселення в Україні: проблеми і перспективи /  А. І. Доценко. – К. : РВПС України 

НАН України, 2006. – 269 с. 

Заставний Ф. Д. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. (результати, аналіз, оцінка). – Львів: ВЦ ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2003. – 57 с.  

Заставний Ф. Д. Демографічні втрати України: голодомори, війни, еміграції. – Львів, 2003. – С. 10-26. 

Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення України. – Тернопіль, 2001. – 146 с. 

Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Етнонаціональна структура українського 

суспільства. Довідник. – К.: Наукова думка, 2004. – 343 с. 

Ковтонюк М. Сільське розселення на карті світу та України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення 

продуктивних сил України: Збірник наук. праць. - Вип. 3. - Тернопіль. - 1999. - С. 260-262. 

Нагірна В.П. Сільські регіони України: проблеми розвитку та регіональна політика держави // Україна та 

глобальні процеси: географічний вимір. - Київ-Луцьк: "Вежа", 2000. - Т. 1. - С.37-40. 

Покшишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки. М., „Мысль”, 1978. – 315 с. 

Пугач С. О. Проблеми географії населення України: дисертаційні дослідження в роки незалежності / С. О. 

Пугач // Науковий вісник Волинського ДУ ім. Л. Українки. –  № 2. – 2007. – С. 291-297. 

Садовський В. Огляд літератури про українську демографію // Історія української географії. – Вип. 2. – 2002. 



Сергійчук В. Розслідування кримінального злочину Голодомору-геноциду 1932-33 рр. – Режим доступу: 

http://4hvylia.com/novyny-usim/7737.html 

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навчальниц посібник / 

О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – с. 265. 

Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України. – Львів, 2000. – 600 с. 

Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох кн. Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і 

краєзнавства: [Вибрані праці] / О. І. Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 c. 

Демографічна ситуація. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www. ukrstat. gov.ua 

 Конгрес національних громад України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vaad.ua.org 

Державний комітет національностей та релігії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www. scnm.gov.ua 

Всеукраїнський перепис населення 2001[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 2001.ukrcensus.gov.ua 

 Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Режим доступу: 

http://www.idss.org.ua 

Представництво ООН в Україні/ - Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/ 

Програма ООН з населених пунктів/ - Режим доступу: http://unhabitat.org/ 

International Encyclopedia of Human Geography / Editors-in-Chief Rob Kitchin, and Nigel Thrift. – Amsterdam: 

Elsevier, 2009. – Vol.8. – P. 387-395. 

 

Тривалість 

курсу 

 105 год, 1 семестр  

Обсяг курсу Загальна к-ть годин – 105, лекції – 24 год, практичні – 24 год., самостійна робота – 57 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

- сутність категорій “депопуляція”, “демогеографічна ситуація”,  “демогеографічний  процес” та ін. 

- методи, показники  демогеографічного дослідження  

- фактори та особливості динаміки кількості населення України від найдавніших часів до сьогодення 

http://www.vaad.ua.org/
http://www.idss.org.ua/
http://www.un.org.ua/ua/
http://unhabitat.org/


- тенденції природного і механічного руху населення держави 

- процеси шлюбності і розлучуваності, деформацію шлюбної структури  

- зміни у статево-віковій структурі населення 

- динаміку етнонаціонального і мовного складу населення 

- специфіку професійної структури та освітнього рівня населення України 

- заходи подолання кризових демографічних явищ в Україні і окремих регіонах.  

   Вивчення курсу передбачає вироблення таких умінь: 

- застосовувати методи демогеографічних  досліджень на практичних заняттях  

- аналізувати залежність демогеографічних параметрів території держави та окремих її регіонів від 

економічних, соціальних, політичних, історичних  та інших чинників 

- працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики, офіційними 

результатами переписів населення. 

Ключові слова  

Формат курсу Очний (семінарсько-практичні заняття), дистанційна форма (лекції в MS Teams) 

Теми Подані в таблиці нижче 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  нормативних географічних дисциплін 

(зокрема загального курсу суспільної географії, географії населення), достатніх для сприйняння і 

засвоєння понятійно-термінологічного апарату, розуміння головних передумов і тенденцій 

демогеографічної ситуації в Україні 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

застосовуватись 

під час 

викладання 

Бесіда, дискусія, розповідь, проблемно-пошуковий метод, онлайн-лекції з застосуванням 

мультимедійних презентацій, семінарські заняття, практична робота, самостійна робота, складання карт 



Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор для презентацій, доступ до інтернету, зокрема до 

корпоративної платформи Університету MS Teams 

Критерії 

оцінювання 

Оцінювання за 100-бальною шкалою. Розподіл балів: семінарсько-практичні завдання – 50 балів  

(змістовий модуль 1 – 20 балів, змістовий модуль 2 - 30 балів), підсумкове опитування на іспиті – 50 

балів. 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними дослідженнями та міркуваннями. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти відвідають усі зайняття 

курсу 

Питання до 

заліку чи 

екзамену 

Переписи населення на території України. 

Всеукраїнський перепис населення 2001 р. 

Найвідоміші українські демогеографи ХХ-поч. ХХІ ст. 

Напрямки демогеографічних досліджень в Україні на поч. ХХІ ст. 

Джерела інформації про населення. 

Голодомор 1932-33 рр. 

Перепис населення 1937 року. 

Повоєнні переписи та їхні особливості. 

Тенденції демографічного розвитку України упродовж другої половини ХХ ст. 

Історико-географічні передумови формування кризової демографічної ситуації в Україні наприкінці ХХ 

ст. 

Особливості динаміки народжуваності і смертності в Україні на початку ХХІ ст. 

Чотири хвилі української еміграції у ХХ ст.: мотиви і напрямки. 

Зовнішня трудова міграція українців. 

Сучасні міграційні процеси в Україні. 

Соціальне сирітство в Україні. 

Демографічне старіння в Україні: причини, територіальні особливості та соціально-економічні наслідки. 

Етнонаціональна структура населення України 

Зарубіжні українці. 

Етнонаціональні меншини в Україні. 



Мовно-географічна структура населення. 

Мережа міських поселень в Україні: сучасний стан та перспективи. Сільські поселення України.  

У якому році відбувся перший перепис населення, що охоплював усю територію України в сучасних її 

межах?     

Для якого періоду у ХХ ст. характерними є найвищі темпи зростання частки міського населення в Україні?     

Які соціально-економічні наслідки демографічного старіння в Україні?   

Які закономірності проявляються у динаміці шлюбності в Україні?    

У якій з областей України є ареал компактного проживання гагаузів? 

Етнонаціональні особливості прикордонних територій України. 

Які закономірності проявляються у динаміці шлюбності в Україні?    

Головні причини сповільнення депопуляції в Україні у другій половині 2000-х рр 

Сучасна реформа АТУ в контексті вирішення проблем розселення. 

Демографічна політика України. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
 

Схема курсу 

Назви змістових модулів і 

тем 

 

Кількість годин 

усього  у тому числі 

Лекції Практично-

семінарські 

                         Самостійна   

робота 



Змістовий модуль 1. 

Демогеографічні явища та 

процеси в Україні 

 10 10 26 

    Тема 1. Історія географії та 

історична географія 

населення України 

 4 2 4 

Тема 2. Демогеографічні 

особливості  населення 

України. Природний рух 

населення 

 2 4 8 

Тема 3. Міграційні процеси 

в Україні 

 2 2 8 

Тема 4. Статево-вікова 

структура населення 

України. Проблеми 

демографічного старіння 

 2 2 6 

Змістовий модуль 2. 

Соціальна та 

етнонаціональна 

структура населення 

України  

 14 14 31 

Тема 5. Шлюбно-сімейна 

структура населення 

України: регіональні 

відмінності.  

 2 2 4 



 

Тема 6. Етногеографічна та 

мовно-географічна 

структура населення 

України. Українська 

діаспора 

 4 4 7 

Тема 7. Розселення 

населення  України. Міське 

та сільське розселення. 

Агломерації України  

 

 4 4 8 

Тема 8. Територіальні 

системи розселення. 

Районування розселення 

 2 2 6 

Тема 9. Демогеографічна 

криза та екістичні проблеми 

в Україні: територіальні 

аспекти. 

 2 2 6 

Усього годин  24 24 57 
 


