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ВСТУП 

1. Мета дисципліни - ознайомлення студентів із об’єктно-предметною сутністю географії 

населення, формування здатності розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем з географії населення із  застосуванням  сучасних  теорій  та методів  

дослідження,  набуття знань про територіальні відмінності процесу природного відтворення 

населення, формування кількості і складу, розміщення населення, формування систем 

розселення, урбанізаційними процесами, міграції, зайнятістю та способом життя. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Економічна географія», 

«Географія світу: міста та регіони», «Міський туризм».  

2. Вміти користуватися різноманітними джерелами інформації про населення, аналізувати 

їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію, створювати 

картосхеми. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна спрямована на вивчення 

особливостей демографічної ситуації в сучасному світі, в окремих його регіонах та Україні; 

особливостей формування загальної кількості населення світу та окремих регіонів, процесів 

відтворення населення; статево-вікового, расово-етнічного, релігійного складу населення. 

Окремими складовими дисципліни є вивчення характеру розселення населення окремих 

регіонів світу, типів поселень, класифікацій міст за різними критеріями, проявів урбанізації, 

трудових ресурсів та особливостей зайнятості населення в регіонах світу.  

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в: 

1. знанні предметної області та розумінні професійної діяльності (ЗК2);  

2. знанні і використанні концепцій та парадигм географії населення та розселення 

(СК7); 

3. формуванні у студентів здатності застосовувати знання і розуміння основних 

характеристик населення та розселення (СК2); 

4. формуванні у студентів здатності застосовувати прості кількісні методи при 

дослідженні населення та розселення (СК4); 

5. формуванні у студентів здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку демографічних і розселенських процесів у розвитку 

суспільства, використовуванні  різних видів та форм рухової активності для 

активного  відпочинку та веденні здорового способу життя (ЗК12). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність

) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 історію географічного вивчення 

населення, методи дослідження; 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

до 5% 

                                                      
 



4 

1.2 основи організації переписів населення, 

реєстри, поточний облік і спеціальні 

обстеження населення, історію переписів 

населення; 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

практичних робіт, 

виконання 

творчих 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, тематична 

контрольна 

робота (тести), 

іспит 

до 5% 

1.3 історичні аспекти виникнення населення 

та заселення континентів; 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.4 кількісні та якісні характеристики 

населення світу та регіонів, просторові 

тенденції народжуваності,  смертності, 

середньої тривалості життя, природного 

приросту населення, режими відтворення 

населення, концепцію демографічного 

переходу, статевий та віковий склад 

населення;   

Лекція, 

практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.5 сутність та ознаки соціальної 

структуризації суспільства, регіональні 

особливості формування та 

використання працересурсного 

потенціалу, освітній рівень населення;   

Лекція, 

практичне  

заняття , 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.6 форми розселення населення;  Лекція, 

практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.7 сутність, види, типи та особливості 

міграцій, історію та сучасні міграційні 

процеси у світі; 

Лекція, 

практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.8 основи етнічної географії, концепції та 

класифікації етносів; класифікації 

релігій, географію цивілізації;   

Лекція, 

практичне  

заняття, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.9 сутність та соціально-економічні аспекти 

рівня життя населення;  

Лекція, 

практичне  

заняття, 

самостійна 

робота 

до 5% 

1.10 глобальні проблеми народонаселення. Лекція, 

практичне  

заняття, 

самостійна 

робота 

до 5% 

2.1 використовувати загальнонаукові та 

конкретно-наукові методи при 

Практичне  

заняття, 
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дослідженні населення та розселення; аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

 

 

Виконання 

практичних 

робіт, виконання 

творчих 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, 

тематична 

контрольна 

робота (тести), 

іспит 

 

 

до 30% 

2.2 досліджувати джерела статистичної 

інформації з географії населення, 

аналізувати історію переписів населення 

в Україні та світі; 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.3 оцінювати антропогенез і расогенез, 

виокремлювати підраси та локальні раси; 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.4 збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію про кількість населення 

світу, окремих регіонів та країн, 

аналізувати просторові тенденції 

природного відтворення населення, 

шлюбність і сімейний склад населення;  

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.5 досліджувати та розрізняти соціальну 

структуризацію суспільства, аналізувати 

освітній рівень населення та 

працересурсний потенціал; 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.6 оцінювати та аналізувати особливості 

розміщення міського та сільського 

населення, проводити аналіз 

урбанізаційних процесів у світі;  

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.7 аналізувати історичні та сучасні 

особливості міграції; 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.8 аналізувати підходи до розуміння 

сутності етносу та категорії нація, 

проводити аналіз класифікації етносів у 

світі, аналізувати етнічні особливості 

розвитку територій України та світу; 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

2.9 визначати основні характеристики, 

процеси, історію особливостей  способу 

життя, рівня життя та якості життя. 

Практичне  

заняття, 

аналітична 

робота, 

самостійна 

робота 

3. комунікація: використовувати 

комунікативні навички і технології, 

ініціювати запровадження методів 

комунікативного менеджменту на 

практиці, виявляти державницьку і 

Практичне  

заняття, 

презентація, 

вирішення 

конкретних 

Виконання 

творчих 

аналітично- 

розрахункових 

робіт 

до 10% 
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громадянську позицію, вміти реалізувати 

свої права та обов’язки як члена 

суспільства.   

задач та 

ситуацій 

 

4. автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення в системі оцінки населення та аналізу процесів розселення при: 

 аналізі та прийнятті управлінського 

рішення в системі антропогенезу і 

расогенезу, демографічного розвитку, 

розселення населення, міграційних 

процесів, використання трудових 

ресурсів, етнічних особливостей 

розвитку.  

Практичне 

заняття, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій, 

самостійна 

робота 

Виконання 

практичних 

робіт, виконання 

творчих 

аналітично-розра

хункових робіт, 

дискурс, іспит. 

до 10% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 
                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

1. 

10 
           

1. Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 

+ + + +  + +    

2. Аналізувати географічний потенціал території 

(Р04) 

   + + + + + + + 

3. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер 

(у відповідності до спеціалізації) на різних 

просторово-часових  масштабах (Р09) 

+ + + + + + + + + + 

 

 
                  Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 4 

            

1. Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 

+ + + + + + + + + + + 

2. Аналізувати географічний потенціал 

території (Р04) 

+ + + + + + + + + + + 

3. Аналізувати склад і будову природних і 

соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на 

різних просторово-часових  масштабах (Р09) 

+ + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 – 1.10 (знання) – до 5% за кожен;  

 результати навчання – 2.1-2.9 (вміння) - до 30%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%;  
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 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10%  

 

7.1. Організація оцінювання.  
У курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

практичних занять та презентацій доповідей. Передбачено виконання індивідуального 

завдання, що виконується у форматі презентації. Завершується дисципліна 

екзаменом. 
Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові контрольні роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 

студенти презентують результати свого наукового дослідження та демонструють 

набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 

40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення 

не менш як 60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за 

результати навчання не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не 

менше 20, 20, 5 та 5 балів відповідно).  

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на 

екзамені - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 

бали (60% максимальної кількості балів, відведених на екзамен).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум до складання екзамену не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску до екзамену – 35 балів.  

Шкала відповідності 

 
Відмінно / Excellent  90-100  

Добре / Good  75-89  

Задовільно / Satisfactory  60-74  

Незадовільно / Fail  0-59  

  

ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістова частина 1. Основи демогеографії та географії праці 

1 
Тема1. Розвиток географії 

населення як науки 
2 2 6 

2 
Тема 2. Джерела статистичної 

інформації з географії населення 
2 4 6 

3 Тема 3. Антропогенез і расогенез 2 2 6 

4 
Тема 4. Демографічний розвиток 

людства 
4 4 6 

5 Тема 5. Географія 4 2 6 
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працересурсного потенціалу 

 

Змістовий частина 2. Географія розселення, міграцій та способу життя. Етнічна 

географія. 

6 Тема 6. Географія розселення 4 4 6 

7 Тема 7. Географія міграції 2 4 6 

8 Тема 8. Етнічна географія 4 2 6 

9 Тема 9. Географія способу життя 4 4 6 

10 
Тема 10. Глобальні проблеми 

народонаселення 
2 2 6 

 РАЗОМ 30 30 60 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

лекції – 30 год.;  

практичні заняття – 30 год,  

самостійна робота - 60 год. 
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Організація Об’єднаних Націй (ООН)  http://www.un.org/en/index.html  

Представництво ООН в Україні  http://www.un.org.ua/ua/  
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Управління Верховного комісара ООН 

у справах біженців  

http://www.unhcr.org/  

Комісія по населенню і розвитку 

Економічної і соціальної Ради ООН  

http://www.un.org/en/development/desa/p

opulation/commission/index.shtml  

Організація ООН з питань освіти, 

науки і культури  

http://en.unesco.org/  

Міжнародна організація праці  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.
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Представництво МОП в Україні  http://www.un.kiev.ua/ilo  

Міжнародна організація з міграції  http://www.iom.int/  

Представництво МОМ в Україні  http://iom.org.ua/ua  

Всесвітня організація з охорони 

здоров’я  

http://www.who.int/en/  

Представництво ВООЗ в Україні  http://www.euro.who.int/en/countries/ukr

aine  

Статистична комісія ООН  http://unstats.un.org/unsd/default.htm  
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