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Назва дисципліни:Основи географічного українознавства 

Семестр: 1 

 

Спеціальність : 103 «Науки про Землю. Географія» 

Спеціалізація  

 

 загальна кількість годин -90 (кредитів ЄКТС –3); 

аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практично-семінарські - 16 ,   

лабораторні - 0  ) 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

В цьому курсі буде розкрито поняття географічного українознавства, його 

місце в системі наукових знань про Україну, а також деякі особливості 

розвитку географічної україністики в сучасному світі. Відображено основні 

поняття, які характеризують Україну як окрему країну, насамперед питання 

формування та зміни української етнічної території, її відображення на 

українських та зарубіжних картах. Основну увагу в курсі приділено розкриттю 

основних географічних характеристик України як держави, проблемам 

відновлення і збереження територіально-політичної цілісності держави, а також 

подоланню екологічних, соціальних та економічних загроз, які постали перед 

Україною на початку ХХІ ст. В курсі будуть обґрунтовані деякі напрями 

регіональної політики, а також зовнішньої геополітики щодо зміцнення позицій 

України в сучасному світі.  

 

 

 

 



Результат инавчання: 

 знати: 

зміст поняття «географічне українознавство», місце географічного українознавства в системі 

наукових знань про Україну;  

географічну інформацію про Україну як окрему країну, українську етнічну територію і Україну як 

державу та основні проблеми відновлення та збереження її територіально-політичної цілісності;  

географічні проблеми соціально-економічного розвитку та етнополітичної й етнокультурної 

цілісності українського суспільства; 

основні особливості суспільно-географічного положення України та її місце в сучасному світі. 

 вміти: 

відбирати та опрацьовувати основні статистичні, літературно-довідкові та картографічні джерела 

з географічного українознавства;  

пояснити географічну зумовленість та взаємопов’язаність поширення різних територіально-

політичних, демографічних та соціально-економічних явищ в Україні;  

обґрунтовувати географічні підходи до вирішення вузлових територіально-політичних, 

демографічних та соціально-економічних проблем України;  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна розкриває основи географічного українознавства як 

інтегрального географічного знання про Україну, значення географічної 

інформації в розумінні й дослідженні основних сучасних соціально-

територіальних процесів, що відбуваються в українському суспільстві.  
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показників  

Галузь знань, 
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підготовки, 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ  

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Мета:  

Ознайомити студентів з деякими концептуальними та методологічними 

засадами географічного українознавства, його значенням та місцем в системі 

наукових знань. Розкрити сутність основних понять, які характеризують 

Україну як окрему країну та державу, охарактеризувати джерела географічної 

інформації про Україну. Пояснити історично-географічні особливості 

становлення України як держави, розкрити сучасні територіально-політичні, 

демографічні та соціально-економічні проблеми України на основі 

використання геопросторового аналізу та міждисциплінарного підходу. 

Сформувати систему компетентностей щодо використання українознавчої 

географічної інформації в практичній діяльності.  

Головними завданнями навчального курсу є: 

1) ознайомлення з географічним українознавством як інтегральною системою 

географічних знань про Україну, джерельною базою географічного 

українознавства;  

2) поглиблення знань про Україну як окрему країну та державу: тенденції 

територіально-політичного, демографічного та соціально-економічного 

розвитку України;  

3) оволодіння уміннями застосовувати географічно-українознавчі підходи 

вирішення вузлових суспільно-географічних проблем України.   

 

За результатами навчання студенти повинні знати:  

- що таке географічне українознавство, яким є місце географічного 

українознавства в системі наукових знань про Україну ; 



- що таке міждисциплінарний українознавчий геопросторовий аналіз 

основних сучасних проблем України;  

- основні тенденції сучасного суспільно-географічного розвитку України.  

За результатами навчання студенти повинні вміти:  

- аналізувати різнобічну українознавчу інформацію про сучасні географічні 

особливості України; 

- пояснювати географічну зумовленість і взаємопов’язаність поширення 

різних сучасних політичних та соціально-економічних явищ; 

- обґрунтовувати варіанти вирішення територіально-політичних та 

соціально-економічних проблем України.  

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛНИ  

Лекційний курс 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Поняття і зміст географічного українознавства. Розвиток 

географічного українознавства в Україні й світі. 

Поняття українознавства як інтегральної наукової дисципліни. 

Предмет і завдання географічного українознавства, його місце в системі 

наукового знання. Концептуальні принципи географічного українознавства. 

Структура географічного українознавства, міждисциплінарні звязки. 

Основні проблеми географічного українознавства та її відображення в 

науковій літературі.  

 

Тема 2. Джерела географічного українознавства. 

Літературно-описові та політико-правові джерела. Статистичні 

джерела (переписи населення, статистичні і демографічні збірники). 

Картографічні джерела. Речові, етнографічні та лінгвістичні джерела 

географічного українознавства.  

 



Тема 3. Теоретико-методологічні та методичні основи географічного 

українознавства.  

Проблема концептуального осмислення ролі країн та держав в 

історичних процесах та сучасних взаєминах. Майбутнє країн і держав. 

Міждисциплінарний інтегральний аналіз географічної інформації як 

основний методологічний підхід географічного українознавства. Значення 

історично-географічного та геопросторового аналізу в українознавчих 

дослідженнях. Методика та методи українознавчих географічних 

досліджень.  

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Україна як окрема країна.  

Україна як окрема країна: назва, розміри, природнно-географічні 

особливості. Українська етнічна територія як основний чинник, який 

визначив самобутність України як окремої держави. Зміни української 

етнічної території в історично-географічному вимірі.  

 

Тема 5. Україна як держава: історико-географічні особливості 

формування, розміри й конфігурація території. Державні кордони.  

Історико-географічні особливості становлення державності України. 

Поняття, структура, конфігурація та розміри державної території. Державні 

кордони: передумови встановлення та проблеми функціонуванняя. 

 

Тема 6. Поблеми відновлення та збереження територіально–політичної 

цілісності України 

Порушення територіальної цілісності України в результаті російської 

агресії – основна політична проблема України. Окупація Криму і частини 

Донецької та Луганської областей, варіанти вирішення проблеми. Гібридна 

війна і проблеми миру. Небезпеки дестабілізації України внаслідок поляризації 

електорально-політичних настроїв, поширення ідей етнополітичного 



сепаратизму. Перспективи і варіанти інформаційної політики щодо 

консолідацідації українського суспільства.  

 

Тема 7. Місце держави Україна в сучасному світі. 

Місце України в світі за основними параметрами та показниками. 

Політико-географічне положення України. Зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні звязки України. Участь України в діяльності міжнародних 

організацій. Неоімперські наміри Росії як головна зовнішньогеополітична 

проблема України. Політика найбільших глобальних центрів сили щодо 

України. Сусідське геополітичне положення України. Перспективи консолідації 

держав Балто-Чорноморського регіону. Зовнішня геоекономічна та 

інформаційна політика: сучасний стан та нові потреби. 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 8. Демогеографічна ситуація в сучасній Україні.  

Динаміка людності населення України. Причини і початки 

демографічної кризи в Україні. Регіональні відмінності депопуляції 

населення. Еміграція українців на роботу за кордон. Етнокультурні, 

соціально-економічні та політичні передумови демографічної кризи. 

Необхідність та напрями всебічної демографічної політики.  

 

Тема 9. Розміщення населення України та географія поселень.  

Густота населення України та її регіональні відмінності. Географія 

сільського населення. Зменшення кількості сільських поселень. Рівень 

урбанізації України та регіонів. Типи міських поселень та їхня географія. 

Географія великих, середніх та малих міст. Особливості поширення селищ 

міського типу.  

 

Тема 10. Етнонаціональний та релігійний склад сучасної України в 

географічному вимірі.  

Тенденції етнонаціонального розвитку та трансформації 

етнонаціональної структури України. Географія українського народу та 



етнонаціональних груп. Релігійно-конфесійний склад населення. Проблеми 

русифікації та акультурації українців, неконсолідованості українського 

народу та інтеграції етнонаціональних менших в україномовне середовище. 

Регіональні відмінності етнокультурної ситуації в Україні та необхідність 

їхнього враховування в регіональній політиці.  

 

Тема 11. Галузева структура господарства України. Сектори економіки.  

Проблеми зайнятості.  

Негативні тенденції трансформації структури господарства України. 

Деіндустріалізація України як головна проблема економічного розвитку 

держави. Структура зайнятості та її динаміка. Обсяги безробіття та трудової 

еміграції. Перспективи оптимігації економічної ситуації в Україні. 

 

Тема 12. Географія галузей важкої промисловості. 

Паливна промисловість та електроенергетика України. Чорна й кольорова 

металургія. Географія машинобудування України. Хімічна промисловість. 

Деревообробна промисловість і виробництво будівельних матеріалів. 

Промислові агломерації і вузли. 

 

Тема 13. Географія галузей легкої та харчової промисловості України. 

Місце легкої і харчової промисловості в структурі української економіки. 

Галузева і територіальна структура. Динаміка виробництва. Причини кризового 

стану в легкій промисловості. Динамічні виробництва в харчовій 

промисловості. 

 

Тема 14. Географія галузей сільського господарства України. 

Галузева структура сільського господарства. Співвідношення 

рослинництва й тваринництва та його динаміка. Причини кризи в тваринництві. 

Структурні зрушення в рослинництві. Динаміка виробництва. Експортний 

потенціал сільського господарства України. 

 



Тема 15. Географія транспорту України. 

Галузева структура транспорту України. Наземний, водний, 

трубпровідний та повітряний види транспорту. Шляхи сполучення. Обсяги 

перевезення пасажирів та вантажів. Територіальна структура транспорту. 

Проблеми модернізації транспортної інфраструктури та рухомого складу.  

 

Тема 16. Суспільно-географічне районування України і регіональна 

політика. 

Мета і завдання суспільно-географічного районування України. Принципи 

і критерії районування. Основні схеми районування. Макрорайонування 

України як інформаційна основа регіональної політики. Основні напрями 

регіональної політики. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі   

л п лаб інд ср      

1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1 

Тема 1.  5 2 1   3       

Тема 2.  5 2 1   3       

Тема 3.  5 2 1   3       

Модуль 2 
   

  
 

      

Тема 4. 5 2 1   3       

Тема 5. 5 2 1   3       



Тема 6. 5 2 1   3       

Тема 7. 5 2 1   3       

Модуль 3. 
   

  
 

      

Тема 8. 5 2 1   3       

Тема 9. 5 2 1   3       

Тема 10. 5 2 1   3       

Тема 11. 5 2 1   3       

Тема 12. 5 2 1   3       

Тема 13. 5 2 1   3       

Тема 14. 5 2 1   3       

Тема 15.  5 2 1   3       

Тема 16. 5 2 1   3       

Всього 90 16 16   48       

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1 Україна на зарубіжних етнічних картах ХІХ – першої половини ХХ ст.  2 

2 
Основні природно-географічні риси України та їхнє відображення в 

українському фольклорі.  
2 

3 
Українська етнічна територія та територія українських державних утворень 1917 

– 1921 років  на українських картах.  
2 

4 Основні етапи формування сучасної території України. 2 

5 Адміністративно-територіальний устрій України. 2 

6 Географія міст України.  

7.  Трудова еміграція українців як проблема національної безпеки.  

8 
Україна і перспективи створення Балто-Чорноморського  територіально-

політичного об’єднання. 
 



 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Росією.  

4 

2 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Білоруссю.   

4 

3 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Польщею. 

4 

4 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Словаччиною.  

4 

4 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Угорщиною.  

4 

5 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Румунії. 

4 

6 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України з Молдовою.  

4 

7 Псевдоетноспільноти як геополітична проблема України.   4 

8 Як вирішити проблеми зайнятості в Україні?. 4 

9. Як забезпечити економічне піднесення в Україні?  4 

10 Проблеми створення позитивного іміджу України в світі. 4 

11. Перспективи активізації геополітичної ролі України в світі. 4 

12 Проблеми реформування АТУ України. 4 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залікова 

робота 

Практичні роботи, 

семінари 

Самостійна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 
30 балів 



50 балів  15 балів 5 балів 

 

 

 



ЛІТЕРАТУРА 

Основна література 

1. Барановський М. Економічна та соціальна географія України: реальний 

сектор економіки. Ніжин, 2018. 376 с. 

2. Гудзеляк І. Географія населення. Львів, 2017. − 232 с. 

3. Дністрянський М. С. Етногеографія України. Львів, 2008. 

4. Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів, 2014. 348 с. 

5. Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення 

України. – Тернопіль, 2003. 149 с. 

6. Ідзьо В. Лекції з Українознавства. - Івано-Франківськ, 2013р. 360 с.  

7. Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку 

/ П. П. Гай-Нижник (керівник проекту) та ін. К., 2015. 504 с.  

8. Кононенко П. П. Українознавство. Київ, 2005. 680 с.  

 

Додаткова література 

1. Атлас України і сумежних країв // За ред. В. Кубійовича. Львів, 1937. 

2.  Дністрянський М. С. Геополітика. Львів, 2011. 436 с. 

3. Дністрянський М. С. Вступ до історичної географії України. Львів, 2007. 

4. Круль В. П. Ретроспективна географія з основами етногеографії.. Чернівці, 

2017. 

 

 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2015doc.ukrainoznavstvo.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2015doc.ukrainoznavstvo.php

	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

