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ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни – надати знання закономірностей формування 

геодемографічних, етногеографічних, розселенських, геоурбанізаційних процесів під 
впливом соціально-економічних та природних факторів, навчити аналізувати ці 
процеси із застосуванням методів та методик географії населення та розселення, 
сформувати здатності розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних 
проблем з географії населення із  застосуванням  сучасних  теорій  та методів  
дослідження, надати знання про територіальні відмінності процесів природного 
відтворення населення, розміщення населення, формування систем розселення, 
урбанізаційних процесів, міграцій. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Географія світу: міста та 

регіони».  
2. Розуміння ролі населення і розселення у формуванні географічних процесів у 

ландшафтній оболонці, знання з особливостей перебігу демографічних, етнічних 
та екістичних процесів в країнах світу різного типу. 

3. Вміння користуватися різноманітними джерелами інформації про населення, 
аналізувати інформацію і формулювати висновки, графічно відображати 
статистичну інформацію, створювати картосхеми. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна складається з 

двох змістових частин. Перша частина присвячена вивченню теоретичних положень 
та результатів аналітичних досліджень з географії населення: етапів заселення, 
географії рас та етногеографії, геодемографічних особливостей відтворення 
(природного та механічного руху населення), структури населення, ознайомленням з 
сучасними теоріями народонаселення та регіональними прогнозами ООН, якісними 
(за ІЛР) та соціально-економічними (рівень та якість життя) характеристиками. У 
другій частині розглядається географія розселення населення, а саме: класифікація 
поселень (за різними ознаками), їх типологія, форми розселення, процеси формування 
систем розселення, агломерування та урбанізація, теорія світових міст, базові 
положення геоурбаністики, особливості розселення в сільській місцевості та 
надається характеристика цих процесів в світі та в Україні. 

 
4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні знань загальних 

закономірностей геодемографічних, екістичних та геоурбанізаційних процесів в світі і 
в Україні, вмінні аналізувати геодемографічну інформацію і застосовувати її в 
подальших суспільно-географічних дослідженнях, зокрема: 

− знання та розуміння предметної області, знання та використання концепцій і 
парадигм географії населення та розселення (ЗК2, СК7); 

− здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик населення 
та розселення у практичних ситуаціях (ЗК 1, СК2); 

− здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
демографічних і розселенських процесів у розвитку суспільства (ЗК12). 
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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 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. знати:     
1.1 базові поняття з теорії географії 

населення і розселення, історію 
географічного вивчення населення, 
методи дослідження 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

 
 
 
 
 

Виконання 
практичних 

робіт, виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 

робіт, 
тематична 
контрольна 

робота (тести), 
іспит 

до 10% 

1.2 особливості перебігу геодемографічних 
процесів і міграцій під впливом 
глобалізації і її глокалізаційних проявів, 
а також особливості та форми розселення 
населення залежно від умов 
географічного простору 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
робота 

до 10% 

1.3 основи організації переписів населення, 
реєстри, поточний облік і спеціальні 
обстеження населення, історію переписів 
населення 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

до 5% 

1.4 основи етнічної географії, концепції та 
класифікації етносів 

Лекція, 
практичне  
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
робота 

до 10% 

2. вміти:     
2.1 пояснювати особливості демогеографіч-

ної етнічної, міграційної ситуації, 
урбанізаційних і екістичних процесів 

Практичне  
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
робота 

Виконання 
практичних 

робіт, 
виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 

робіт, 
тематична 
контрольна 

робота 
(тести), іспит 

до 45% 

2.2 досліджувати джерела демографічної 
інформації, аналізувати історію 
переписів населення в Україні та світі; 
аналізувати структуру населення і 
характер розселення на різних 
просторово-часових масштабах  

Практичне  
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
робота 

2.3 аналізувати демогеографічний і 
трудоресурсний потенціал території 

Практичне  
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
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робота 

2.4 оцінювати та аналізувати особливості 
розміщення міського та сільського 
населення, проводити аналіз 
урбанізаційних процесів та міграцій  

Практичне  
заняття, 

аналітична 
робота, 

самостійна 
робота 

3. комунікація:     
3.1 використовувати комунікативні навички 

і технології на практиці, виявляти 
державницьку і громадянську позицію 

Практичне  
заняття, 
вирішення 

конкретних 
задач та 
ситуацій 

Виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 

робіт 

до 10% 

4. автономність та відповідальність: 
4.1 демонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або 
управлінські рішення у сфері 
антропогенезу і расогенезу, 
демографічного розвитку, розселення 
населення, міграційних процесів, 
використання трудових ресурсів, 
етнічних особливостей розвитку 

Практичне 
заняття, 
вирішення 

конкретних 
задач та 
ситуацій, 

самостійна 
робота 

Виконання 
практичних 

робіт, 
виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 
робіт, іспит 

до 10% 

4.2 демонструвати повагу та цінування 
різноманітності, мультикультурності, 
гендерної рівності, діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів), соціально 
відповідально та громадянсько свідомо 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
 

                  Результати навчання  
дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 

Знати, розуміти і вміти використовувати на 
практиці базові поняття з теорії географії, а також 
світоглядних наук (Р01) 

+ +  + +    + +  

Знати і розуміти основні види географічної 
діяльності, їх поділ (Р02) 

  +   + + +  +  

Пояснювати особливості організації 
географічного простору (Р03) 

 +   +  + +   + 

Аналізувати склад і будову природних і соціосфер 
(у відповідності до спеціалізації) на різних 
просторово-часових масштабах (Р09) 

+     + + +    

 
7. Схема формування оцінки 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами написання письмових контрольних робіт, виконання практичних робіт, 
іспиту.  
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Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  
• результати навчання – 1.1, 1.2, 1.4 (знання) – до 10% за кожен, 1.3 

(знання) – до 5%;  
• результати навчання – 2.1-2.4 (вміння) – до 45%;  
• результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 10%;  
• результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) – до 

10%  
7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна іспитом. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом 

семестру є сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на практичних 
заняттях та виконанні тематичних контрольних робіт.  

Організація оцінювання: Робота на практичних заняттях оцінюється по 
виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. Тематичні 
контрольні роботи проводяться у тестовій формі. 

Умови допуску до іспиту: рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 
балів. Для студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований 
мінімум) кількість, обов’язковою умовою для отримання допуску до іспиту є 
написання рефератів за питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що 
додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на 
іспит). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 
введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
Назва теми Кількість годин 

 Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістова частина 1. Географія населення 

1 
Тема 1. Географія населення: 
предметно-об’єктна сфера, структура, місце 
в системі наук. Теорії і концепції 
народонаселення 

2 2 10 

2 Тема 2. Географія людських рас. 
Етногеографія  4 1 5 
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3 
Тема 3. Основи демогеографії. Структура 
населення, основні її характеристики та 
показники 

6 3 15 

4 Тема 4. Географія міграцій. Динаміка 
народонаселення 4 2 10 

5 Тема 5. Якісні показники народонаселення. 
Індекс розвитку людського потенціалу 2 1 5 

6 Тема 6. Географія трудових ресурсів 2 1 5 
Змістовий частина 2. Географія розселення 

7 
Тема 7. Географія розселення: 
теоретико-методологічні положення. 
Системи розселення. 

2 2 10 

8 Тема 8. Урбанізація. Географія міст. 
Геоурбаністика  6 2 10 

9 Тема 9. Георуралістика: особливості 
сільського розселення 2 1 5 

 РАЗОМ 30 15 75 
 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
лекції – 30 год.  
практичні заняття – 15 год.  
самостійна робота - 75 год. 
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НАН України імені М.В. Птухи  

 
http://www.idss.org.ua  

Організація Об’єднаних Націй (ООН)  http://www.un.org/en/index.html  
Представництво ООН в Україні  http://www.un.org.ua/ua/  
Фонд народонаселення ООН  http://www.unfpa.org/  
Фонд народонаселення ООН в Україні  http://www.unfpa.org.ua/  
Програма ООН з населених пунктів  http://unhabitat.org/  
Дитячий фонд ООН  http://www.unicef.org/  
Програма ООН-жінки  http://www.unwomen.org/en  
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/popu
lation/commission/index.shtml  

Організація ООН з питань освіти, науки і 
культури  
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Міжнародна організація праці  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
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/ukraine  
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	КИЇВ – 2022

