
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

«ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ» 

1. Мета: вивченні особливостей просторових аспектів  народонаселення. Розуміння 

процесів та особливостей відтворення населення, природних та соціально-економічних 

факторів розміщення населення (залежність пріоритетності їх від епохи і конкретних умов). 

Вивчення проблем розвитку населення на сучасному етапі розвитку суспільства, швидких 

темпів перерозподілу населення та зміною демографічного потенціалу регіонів. Дисципліна 

«Географія населення» тематично пов’язана із суспільною географією, регіональною 

економічною і соціальною географією, які студенти засвоюватимуть у програмі підготовки 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:  

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх наук, біології та географії і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 

загальні компетентності: здатність працювати в команді; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання в 

практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність належно використовувати 

географічну термінологію, ефективно і вільно передавати географічні ідеї, принципи і теорії 

письмовими, усними та візуальними засобами; здатність пояснювати закономірності 

територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації 

життя людей у світі, його регіонах та країнах. 

Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню 

майбутніх фахівців у розмаїтті навчального та професійного середовища, мобільності і 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

3. Зміст навчальної дисципліни: 

Лекції 

Тема 1. Розвиток географії населення як науки 

Тема 2. Джерела статистичної  інформації з географії населення 

Тема 3. Антропогенез  і расогенез 

Тема 4. Аналіз природного відтворення населення світу та регіонів 

Тема 5. Віково-статева структура, сімейний склад населення світу 

Тема 6. Географія праці 

Тема 7. Географія розселення 

Тема 8. Географія міграцій 

Тема 9. Етнічна географія 

Тема 10. Географія способу життя 

Практичні 

Тема 1. Розвиток географії населення як науки 

Тема 2. Джерела статистичної  інформації з географії населення 

Тема 3. Антропогенез  і расогенез 

Тема 4. Аналіз природного відтворення населення світу та регіонів 

Тема 5. Віково-статева структура, сімейний склад населення світу 

Тема 6. Географічний аналіз зайнятості населення світу 

Тема 7. Розміщення населення 

Тема 8. Характеристика  міграцій населення світу 

Тема 9. Етнічний склад населення світу та регіонів 

Тема 10. Релігійний склад населення країн світу 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 

аудиторних годин (20 лекційних, 20 практичних годин), 80 годин самостійної та 

індивідуальної роботи. 



 

5. Форма підсумкового контролю: залік. 

 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

викладання цієї навчальної дисципліни: Придеткевич С.С. – кандидат географічних наук, 

Матуз О.В. – асистент кафедри географії та методики її викладання. 
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