
Анотація навчальної дисципліни  

ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

1. Назва дисципліни – «Географія розселення населення» 

2. Лектор – доцен СЕГІДА Катерина Юріївна 

3. Курс – 2 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), осінній семестр. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т. ч. лекції – 32, практичні 

заняття – 32‚ самостійна робота – 56). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – формування у студентів теоретичних знань про основи географії 

розселення населення, форми, види та концепти розселення населення, 

практичних знань та навичок щодо просторово-статистичного аналізу розподілу 

населення; сформувати уявлення про просторові та часові особливості 

розселенських процесів у світі та в Україні, їх причини та наслідки. 

Завдання: вивчити теоретичні та методологічні засади географії 

розселення населення; проаналізувати концепції, що існують в географії 

розселення населення; визначити методичний інструментарій географії 

розселення населення, основи просторово-статистичного аналізу; показати роль 

природного середовища в розміщенні населення, визначити чинники розселення 

населення;  вивчити регіональні та часові особливості розселення населення у 

світі; визначити ключові особливості розселення населення України, їх причини 

та територіальні особливості, проблеми та перспективи. 

Зміст: Розділ 1. Методологічні аспекти географії розселення населення. 

Географія розселення населення в системі суспільно-географічних наук. 

Теоретичні основи дослідження розселення населення. Концепції розселення 

населення. Розділ 2. Часові та регіональні особливості розселення населення 

світу. Населення світу. Чисельність та розміщення. Просторово-часові 

особливості розселення населення регіонів світу. Глобальні проблеми населення 

світу. Проблема нерівномірного розміщення населення. Розділ 3. Географія 

розселення населення України. Особливості заселення та чинники формування 

системи розселення в Україні. Формування і розвиток міських та сільських 

поселень. Урбанізація та її прояви. Формування та розвиток міських 

агломерацій. Територіальна структура розселення населення та 

адміністративно-територіальний устрій України.  

7. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів згідно з програмою курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), експрес-опитування, виконання 

практичних завдань та їх перевірка, контрольні роботи (поточна та підсумкова).  

9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять.  

10. Мова викладання – українська. 


