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      “Населення України” є одним із основних курсів підготовки  студентів 4 курсу 
географічного факультету за спеціальністю “014 Середня освіта (Географія)” в рамках 
навчального плану для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.  Матеріал курсу 
“Населення України” розподілений на два змістових модулі, що складаються з окремих тем. 
Обов’язковими для виконання є практичні роботи, що проводяться для закріплення кожного 
чергового блоку лекційного матеріалу. Окрім закріплення знань з 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. 

Міждисциплінарні зв’язки: демографія, демографічна статистика, етнографія, соціальна 
географія, історична географія, історія географії, соціологія, урбаністика та інші. 

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: 

1)  поглиблення  знань з теоретико-методологічних основ демогеографії, 
2) одержання відомостей про територіальної організації демографічної сфери 

українського суспільства, основні регіональні демогеографічні проблеми в державі; 
3) оволодіння уміннями та навичками наукового аналізу демогеографічних 

закономірностей, встановлення кореляційних зв’язків між  геосоціальними, 
геоекономічними та демогеографічними параметрами території,  

4)  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. 

 
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 
- 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. 

 

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
Шифр умінь та 

змістових 
модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

1.1 

Демогеографічні 
явища та процеси 
в Україні 

Вміти аналізувати суспільно-географічний та демогеографічний зміст 
інформації в матеріалах переписів населення; пояснювати причини 
демогеографічних змін на українських етнічних землях впродовж різних 
історичних періодів, тенденції динаміки міського та сільського населення 

Розраховувати коефіцієнти природного та міграційного приросту населення 
України, пояснювати закономірності динаміки народжуваності, смертності, 
еміграції та імміграції; здійснювати порівняльно-географічних аналіз 
статево-вікових пірамід, складених за результатами різних переписів 
населення та по регіонах України 

2.1. Територіальні 
відмінності 
розселення. 
Особливості 
соціального і 
етнонаціонального 
складу 

Аналізувати територіальні відмінності соціального складу населення 
України, його причини та економічні наслідки, знаходити  пріоритети та 
шляхи вирішення проблеми якості та територіальних диспропорцій трудових 
ресурсів в Україні 

Пояснювати суспільно-географічні передумови формування національного 
та мовного  складу населення України, пояснювати закономірності  і 
тенденції  етномовних процесів; порівнювати особливості асиміляційних та 
модернізаційних процесів в середовищі різних етнонаціональних меншин  

Знаходити причини диспропорцій демографічного освоєння території 
України, вказувати шляхи їх подолання, пояснювати ґенезу та 
функціональне значення  поселень 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Лекційний курс 

Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

Модуль 1 Демогеографічні явища та процеси в Україні 10 

    Тема 1. Історія географії та історична географія населення України 4 

Тема 2.  Демогеографічні особливості  населення України. Природний 
рух населення 

2 

Тема 3  Міграційні процеси в Україні 2 



Тема 4 Статево-вікова структура населення України. Проблеми 
демографічного старіння 

2 

Модуль 2 Територіальні відмінності розселення населення.  Соціальна 
та етнонаціональна структура населення України 

14 

Тема 5 Шлюбно-сімейна структура населення України: регіональні 
відмінності.  
 

2 

Тема 6 Етногеографічна та мовно-географічна структура населення 
України. Українська діаспора 
 

4 

Тема 7 Розселення населення  України. Міське та сільське розселення. 
Агломерації України 
 

4 

Тема 8 Територіальні системи розселення. Районування розселення 2 

Тема 9 Демогеографічна криза та екістичні проблеми в Україні: 
територіальніаспекти. Демографічнаполітика:прерогативи 

2 

 

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

1 Переписи населення, що проводилися на території 
сучасної України. Голодомор 1932-33 рр. 

2   (5 б) 

2 Чисельність та динаміка населення України   2      (5 б) 

3 Природний рух населення, та його динаміка  2       (5 б) 

4 Особливості статево-вікової структури та шлюбний 
стан населення України  

2       (5 б) 

5 Міграційні процеси в Україні  2        (5 б) 

6 Етнонаціональна структура населення України. 
Зарубіжні українці 

4        (5 б) 

7 Розселення населення в Україні 2      (5 б) 

8 Генетична класифікація міст України. Паспортна 
характеристика міста 

4      (10 б) 



9 Системи розселення. Районна система розселення 2       (5 б) 

10 Демографічна криза та проблеми розселення в Україні 2        (5 б) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
                                            (для заочної форми навчання) 

2.1. Лекційний курс 

Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

Модуль 1 Основні демогеографічні явища та процеси в Україні. 8 

Тема 1.   Історія географії та історична географія населення України 

 

4 

Тема 2.   Демогеографічні особливості  населення України  

 

4 

Модуль 2 Територіальні відмінності соціального, професійного, 
етнонаціонального складу населення України. 

8 

Тема 3 Географічні особливості соціальної структури населення 

 

2 

Тема 4 Розселення населення в Україні. Етногеографічна та мовно-
географічна структура населення України  

 

6 

 

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (заочна форма навчання) 
Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

2 Кількість населення України та його динаміка на 
початку ХХІ ст. 

1 

4 Природний рух населення України та його 
територіальні особливості 

1 

5 Статево-вікова структура та шлюбний стан населення 
України  

1 



8 Національний та мовний склад населення України, 
його територіальні особливості 

1 

 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическаягеография: понятийно-

терминологическийсловарь/ Э.Б. Алаев. – М.: Мысль 1983. — 350 с. 
2. Гладкий О. Історичні етапи розвитку наукових досліджень промислових агломерацій / 

О. Гладкий // Історія української географії. – Вип. 17. – Тернопіль, 2008. – С. 79-88. 
3. 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 

4. Гладкий О. І. Особливості делімітації території Львівської промислової агломерації / 
Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 36. – 2009. – 73-81.  

5. Гудзеляк І. І. Географія населення: навчальний посібник / І. І. Гудзеляк. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с. 

6. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Посібник. Видання друге, доповнене / Я, 
Жупанський. 2006. – 275 с. 

7. Давидович В.Г. Расселение в промышленныхузлах/ В. Г. Давидович. – М. : 
Госстройиздат, 1960. – 323 с. 

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

9. Демографічні перспективи України до 2026 року. - К., 1999. - 55 с. 
10. Доценко А.І. та ін. Розселення в Україні: проблеми і перспективи /  А. І. Доценко. – К. 

: РВПС України НАН України, 2006. – 269 с. 

11. Заставний Ф. Д. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. (результати, аналіз, 
оцінка). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 57 с.  

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

13. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Етнонаціональна 
структура українського суспільства. Довідник. – К.: Наукова думка, 2004. – 343 с. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Покшишевский В.В. Население и география. Теоретическиеочерки. М., „Мысль”, 
1978. – 315 с. 

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

18. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: 
навчальниц посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – с. 265. 

19. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України. – Львів, 2000. – 600 с. 
20. 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. 

21. Демографічна ситуація. Державний комітет статистики України. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:www. ukrstat. gov.ua 



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

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

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

25. Інститут демографії та соціальнихдосліджень НАН України імені М.В. ПтухиРежим 
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4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ (денна форма) 
 

Здача практичних робіт та 
семінарські заняття 

Підсумковий тест 
Сума  

до  50 50 100 

 
 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

поточне опитування, оцінка практичних робіт, підсумковий письмовий тест. 

 

 

 

 

 


