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Назва дисципліни: Сучасні проблеми географічного українознавства 

Семестр: 1 

 

Спеціальність : 103 «Науки про Землю. Географія» 

Спеціалізація  

 

 загальна кількість годин -240 (кредитів ЄКТС –3); 

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

лабораторні - 0  ) 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Поняття і зміст географічного українознавства. Місце географічного 

українознавства в системі інтегральних наукових знань про Україну. Проблеми 

відновлення і збереження територіально-політичної цілісності держави. 

Демографічна криза в Україні та окремих регіонах як вузлова проблема 

національної безпеки. Етнонаціональний склад населення України й проблеми 

консолідації української етнічної нації та формування політичної нації. 

Розміщення населення України. Географія міських і сільських поселень. 

Диспропорції в галузевій і територіальній структурі господарства України. 

Проблеми деіндустріалізації. Перспективи й основні напрями регіональної 

політики. Зовнішні зв’язки України і проблеми оптимізації зовнішньо 

геополітичного становища держави. 

 

Результатинавчання: 

 знати: 

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

наукових знань про Україну;  

географічну інформацію, яка у єдності з іншим міждисциплінарним знанням розкриває сутність 

сучасних соціально-політичних проблем України; 

сучасні методологічні підходи до аналізу сучасних соціально-політичних проблем України;  

 вміти: 

визначати причини появи основних сучасних суспільно-географічних проблем України; 



пояснити географічну зумовленість поширення територіально-політичних, демографічних та 

соціально-економічних проблем України;  

обґрунтовувати географічні підходи до вирішення вузлових територіально-політичних, 

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

 

Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми географічного українознавства» 

розкриває значення географічної інформації в системі наукових знань про 

Україну, дослідженні основних сучасних соціально-територіальних проблем 

українського суспільства. В процесі вивчення цього курсу студенти 

ознайомляться з методологічними підходами та методами міждисциплінарного 

геопросторового аналізу вузлових проблеми сучасної України та 

перспективами виходу з різних кризових ситуацій.  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–3 

Галузь знань 

103 «Науки про 

Землю»  

(шифр, назва) 

 

Дисципліна вибору 

  
Рік підготовки:  

Змістових модулів–2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Географія 

 

1-й 
 

Курсова робота–

відсутня 
Семестр 

Загальна кількість 

годин–90 

2-й 
 

Лекції 16, практично-

семінарські 16 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних–2 

самостійної роботи 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр  

 

1год. год. 

Практичні, семінарські 

16  год. год. 

Лабораторні 



студента–5 - год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  год. 

ІНДЗ:  есе 

Вид контролю: залік 

 

 

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 територіально-політичних, 

демографічних та соціально-економічних проблем України на основі 

використання геопросторового аналізу та міждисциплінарного підходу. 

Сформувати систему компетентностей щодо розуміння проблем географічного 

українознавства та можливостей їхнього вирішення.  

Головними завданнями навчального курсу є: 

1) поглиблення знань про тенденції територіально-політичного, демографічного 

та соціально-економічного розвитку України;  

2) ознайомлення з особливостями використання міждисциплінарного 

українознавчого аналізу основних суспільно-географічних проблем України;  

3) оволодіння уміннями обґрунтовувати оптимальні варіанти 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 суспільно-

географічні особливості України; 

- пояснювати географічну зумовленість 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. Концептуальні засади географічного українознавства.  

Поняття українознавства як інтегральної наукової дисципліни. 

Предмет і завдання географічного українознавства, його місце в системі 

наукового знання. Концептуальні принципи шеографічного українознавства. 

Структура географічного українознавства,  міждисциплінарні звязки.  

Основні проблеми географічного українознавства та її відображення в 

науковій літературі.  

 

Тема 2. Методологічні засади географічного українознавства. 

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. Особливості використання картографічного методу 

українознавчих географічних дослідженняї.  

 

Тема 3. Україна як обєкт всебічного наукового географічного аналізу.  

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

особливості. Україна в історично-етнічному вимірі. Україна: становлення 



державності. Демотериторіальні параметри сучасної України. Місце України 

в світі за основними параметрами та показниками.  

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Основні територіально-політичні проблеми 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 поляризації електорально-політичних 

настроїв, поширення ідей етнополітичного сепаратизму. Перспективи і 

варіанти інформаційної політики щодо консолідацідації українського 

суспільства.  

 

Тема 5. Демографічні проблеми сучасної України в географічному 

вимірі.  

Причини і початки демографічної кризи в Україні. Регіональні 

відмінності депопуляції населення. Зменшення кількості сільських поселень. 

Еміграція українців на роботу за кордон.  Етнокультурні, соціально-

економічні та політичні передумови демографічної кризи. Необхідність та 

напрями всебічної демографічної політики.  

 

Тема 6. Етнокультурні проблеми сучасної України в географічному 

вимірі.  

Тенденції етнонаціонального розвитку та трансформації 

етнонаціональної структури України. Географія українського народу та 

етнонаціональних груп. Проблеми русифікації населення України, 

неконсолідованості українського народу та інтеграції етнонаціональних 

менших в україномовне середовище. Регіональні відмінності етнокультурної 

ситуації в Україні та необхідність їхнього враховування в регіональній 

політиці.  

 



Тема 7. Економічні проблеми сучасної України в географічному вимірі. 

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 8. Зовнішньогеополітичні проблеми сучасної України. 

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. 

 

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.  15 2 2  1 10       

Тема 2.  15 2 2  1 10       

Тема 3.  15 2 2  1 10       

Модуль 2 
   

  
 

      

Тема 4. 15 2 2  1 10       

Тема 5. 15 2 2  1 10       

Тема 6. 15 2 2  1 10       



Тема 7. 15 2 
 

 1 10       

Тема 8. 15 2 
 

 1 10       

Всього 120 16 16  8 80       

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1 Територіально-політична ситуація на окупованих Росією територіях.  2 

2 
Географія виборів президента України як відображення територіально-

політичних проблем. 
2 

3 Географія етнічних українців та української мови в Україні.  2 

4 Політичне русинство як геополітична проблема України. 2 

5 
Географічні особливості політичної активності етнонаціональних меншин 

України. 
2 

6 Географія конфесій України та проблеми геокультурної єдності держави.   

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 та Росії.  

6 

2 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Білорусі.   

2 

3 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 4 



України та Польщі. 

4 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Словаччини.  

2 

4 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Угорщини.  

2 

5 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Румунії. 

4 

6 Проблеми формування та функціонування Державного кордону 

України та Молдови.  

4 

7 Псевдоетноспільноти як геополітична проблема України.   4 

8 Як вирішити проблеми зайнятості в Україні?. 2 

9. Як забезпечити економічне піднесення в Україні?  2 

10 Проблеми створення позитивного іміджу України в світі. 2 

11. Перспективи активізації геополітичної ролі України в світі. 2 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залікова 

робота 

Практичні роботи, 

семінари 

Самостійна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 50 балів 

30 балів  15 балів 5 балів 
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