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ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

Географія населення з основами демографії 

Географія населення в системі суспільно-географічних наук. Предмет, задачі 

та структура географії населення. Роль та задачі демографії як суспільної науки. 

Методи дослідження демографії. Перепис населення. Наукові принципи та етапи 

проведення перепису. Поточний облік та реєстри населення. Вибіркові досліджен-

ня та інші джерела інформації про населення. 

Чисельність населення світу, головні особливості його розміщення. Етапи 

заселення, умови і чинники формування системи  розселення населення. Регіона-

льні особливості, причини та чинники розміщення населення, проблеми викликані 

його диференціацією. Поняття складу населення. Класифікація населення за етні-

чними, національними та релігійними ознаками, їх територіальні особливості. 

Народжуваність населення як головна рушійна демографічного розвитку. Рі-

вень народжуваності, коефіцієнт народжуваності та інші спряжені поняття. Ви-

значення головних факторів впливу на народжуваність, виявлення історичних 

особливостей даного процесу, аналіз сучасних новітніх тенденцій. Смертність та 

тривалість життя як демографічні категорії. Структура смертності та її еволюція в 

часі. Причини смертності. Тривалість життя як індикатор суспільного розвитку. 

Виявлення територіальних особливостей.  

Відтворення населення (природний рух). Концепція демографічного перехо-

ду. Демографічні коефіцієнти. Режими відтворення населення. Аналіз спеціальних 

показників, що характеризують народжуваність та смертність. Історичні типи від-

творення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічний вибух. 

Віковий та статевий склад населення. Статево-вікові піраміди, їх порівняль-

ний аналіз. Шлюбно-сімейна структура населення. Демографічний аналіз шлюб-

ності та розлучуваності. Сім’я та її життєвий цикл. Типи сімейних організацій та 

сімей. Сімейний склад населення. 

Демографічні коефіцієнти та їх стандартизації. Демографічне прогнозуван-

ня: сутність, методи, етапи. Класифікація демографічних прогнозів. Методи оцін-

ки чисельності населення на майбутнє.  

Поняття, форми і види розселення населення. Урбанізація, субурбанізація, 

агломераційні процеси. Системи розселення. Особливості розселення населення у 

світі. Часові та регіональні особливості урбанізації та агломераційних процесів. 

Особливості головних світових агломерацій, мегалополісів, світових міст. Розсе-

лення населення України. Щільність, концентрація населення України та її регіо-

нів. Динаміка та регіональні особливості урбанізації. Найбільші агломерації та їх 

характеристика. Проблеми розселення населення України. 

Міграції населення та їх класифікація. Демографічний підхід при вивченні 

міграції населення. Демографічний аналіз міграції населення. Особливості сучас-

них міграцій населення у світі. Демографічна і міграційна політика. Географія мі-

грацій населення в Україні. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ре-

сурсів.  

Соціально-економічний склад населення. Трудові ресурси та економічно ак-

тивне населення. Старіння населення, зайнятість та безробіття. Регіональна дифе-

ренціація соціально-економічного складу населення. 
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Політична географія з основами геополітики 

Об’єкт і предмет політичної географії. Основна проблематика і тематика 

політико-географічних досліджень. Етапи розвитку світової політичної географії. 

Територіально-політична організація суспільства. Ієрархія територіально-

політичних систем. 

Сучасна світосистема. Території, країни, держави. Суверенні держави. За-

лежні країни і території. Води відкритого моря. Мультинаціональні функціональні 

утворення: ТНК, міжнародні організації, регіональні організації, світові міста. 

Форми державного правління і державного устрою. Монархії. Республіки. 

Унітарні держави. Складні держави. Типи федерацій у сучасному світі. Політичні 

системи сучасних держав. 

Територія і кордони держави. Склад території. Формування території дер-

жави. Морфологія території та її вплив на розвиток держави. Функції державних 

кордонів. Класифікації кордонів.  

Поняття «політико-географічне положення» (ПГП) і «геополітичне поло-

ження». Оцінка ПГП. Глобальне ПГП. Регіональне ПГП. Сусідське ПГП.  

Адміністративно-територіальний поділ (АТП) і місцеве самоврядування. 

Типи систем місцевого самоврядування. Реформи АТП. Функції столиці держави. 

Класифікації столиць. Геопросторовий каркас території країни.  

Об'єкт, предмет, завдання геополітики. Основні поняття і категорії геополі-

тики. Історичний розвиток геополітики. Парадигми геополітики. Школи і течії ге-

ополітики. Німецька школа. Американська школа. Британська школа. Російська 

школа. Українська школа. Основні течії геополітики. 

Геополітична структура сучасного світу. Еволюція міжнародних відносин у 

XX ст. Трансформації міжнародних систем. Теорії сучасного світовлаштування. 

Глобалізація як міжнародно-політична організація світу.  

Північноамериканський, Азіатсько-Тихоокеанський, Європейський регіони 

у геополітичному контексті. Геополітичні проблеми України. 

 

Географія світового господарства 

Поняття світового господарства. Галузева, функціональна і територіальна 

структура світового господарства. Система національних рахунків: валовий внут-

рішній продукт, валовий національний продукт, національний доход. Міжнарод-

ний географічний поділ праці: сутність, передумови, рівні, форми участі країн.  

Розвиток світового господарства в умовах глобалізації. Сутність глобаліза-

ції. Фактори розміщення господарства в умовах глобалізації. Розвиток міжнарод-

них економічних відносин. Регіональні інтеграційні утворення. Діяльність транс-

національних корпорацій в умовах глобалізації. Глобалізація і глобальні проблеми 

людства. 

Стадії економічного розвитку. Етапи індустріалізації. Типологія країн за рі-

внем соціально-економічного розвитку. Основні методологічні підходи до визна-

чення типів країн за рівнем розвитку. Розвинуті країни: найрозвинутіші країни; 

високорозвинуті країни; середньорозвинуті країни. Країни, що розвиваються: з 

високим і середнім доходом; з доходом нижче середнього; з низьким доходом; з 

дуже низьким доходом; найменш розвинуті. 
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Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Мінерально-

ресурсний потенціал. Земельно-ресурсний потенціал. Водно-ресурсний потенціал. 

Потенціал лісових ресурсів. Рекреаційний потенціал. Ресурси Світового океану.  

Промисловість світу. Структура промисловості у різних соціально-

економічних типах країн. Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловос-

ті: паливної, електроенергетики, чорної і кольорової металургії, машинобудуван-

ня, хімічної, лісової, будівельних матеріалів, легкої, харчової.  

Сільськогосподарське виробництво в системі світового господарства. Фак-

тори розвитку сільського господарства світу. Типи сільськогосподарського вико-

ристання земель. Тенденції розвитку рослинництва світу, його основні типи. Геог-

рафія основних сільськогосподарських культур: зернових, олійних, смакових, во-

локнистих. Географія тваринництва світу: скотарства, свинарства, вівчарства, пта-

хівництва. 

Інфраструктура в системі світового господарства. Транспортна система сві-

ту, її регіональні типи. Географія залізничного, автомобільного, авіаційного, мор-

ського, річкового, трубопровідного транспорту світу. Світова система зв’язку. Со-

ціальна інфраструктура.  

 

Регіональна економічна і соціальна географія 

Країни Європи; країни Східної, Південно-Східної, Південної, Південно-

Західної Азії; країни Північної Америки; країни Латинської Америки; країни Аф-

рики; країни Австралії та Океанії.  

 Рекомендований план характеристики країни: Загальні відомості про краї-

ну. Економіко-географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Характе-

ристика населення. Характеристика господарства. Зовнішньоекономічні зв’язки.  

 

Економічна і соціальна географія України 

Суспільно-географічне положення України. Геополітичне положення Украї-

ни. Сучасний державний та адміністративно-територіальний устрій, форма прав-

ління. Господарський потенціал.  

Основні етапи формування сучасної державної території України. Сучасна 

конфігурація кордонів країни. Українська державна територія й етнічні землі. 

Структура природноресурсного потенціалу (ПРП) України. Регіональні від-

мінності в забезпеченні ПРП. Родовища корисних копалин.  

Сучасна демографічна ситуація в Україні. Соціальна структура населення. 

Трудовий потенціал. Особливості розселення. Формування міських агломерацій. 

Етнічний склад населення. Етнографічні територіальні відмінності. Міграції, види 

міграції та сучасні тенденції. Українська діаспора у світі. 

Галузева, функціональна, територіальна структура господарства України. 

Основні форми суспільної організації виробництва. Структура виробничої сфери 

України. Сучасна динаміка ВВП. Економічні складові національної безпеки Укра-

їни. Промисловість України, її галузева і територіальна структура. Галузі спеціа-

лізації промисловості України.  

Характеристика галузей промисловості: паливно-енергетичний комплекс, 

металургійний комплекс, машинобудівний комплекс, хімічний та лісовиробничий 

комплекси, легка промисловість, агропромисловий комплекс України.  
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Рекомендований план характеристики галузі промисловості: Завдання га-

лузі, рівень її розвитку, місце і значення в економіці України. Фактори розвитку 

галузі, сировинні ресурси, їх географія та характеристика. Галузева характеристи-

ка промисловості: структура, галузі, підгалузі, типи підприємств. Територіальна 

характеристика галузі: принципи та фактори розміщення, характеристика окремих 

районів, вузлів (особливості структури, які причини зумовили їх виникнення). 

Проблеми та перспективи розвитку галузі. 

Соціальний комплекс України: територіальні та галузеві особливості розви-

тку. Транспортна система України.  

Особливості суспільно-географічного районування України. Економічні ра-

йони: Донецький, Столичний, Центральний, Північно-Східний, Причорноморсь-

кий, Придніпровський, Подільський, Карпатський, Північно-Західний.  

Рекомендований план характеристика економічного району: Оцінка суспі-

льно-географічного положення району (загальні відомості про район, площа, 

склад, особливості формування, спеціалізація). Оцінка природних умов та ресур-

сів для розвитку економіки району. Оцінка демографічної ситуації в районі (насе-

лення, розселення та трудові ресурси). Загальна характеристика господарства ра-

йону. Суспільно-географічні мезорайони. Господарські вузли та центри. Суспіль-

но-географічні зв’язки з іншими районами та країнами. Проблеми та перспективи 

розвитку району. 

 

Методика викладання географії 

Методика викладання географії як наука і навчальний предмет. Співвідно-

шення між процесом навчання і процесом пізнання. Специфіка процесу навчання 

географії. Засоби навчання географії та їх класифікації. Методи навчання та їх мі-

сце в структурі навчального процесу з географії. Класифікація методів навчання 

географії.  

Повторення, перевірка і оцінка знань - умінь як важливий елемент процесу 

навчання географії. Оцінка знань та її мотивування. Вимоги до рівня навчальних 

досягнень учнів з географії та критерії оцінок, що виставляються учневі.  

Основні форми організації навчальної роботи з географії. Урок, типи уроків 

залежно від змісту навчального матеріалу, мети і завдань навчального процесу.  

Педагогічний менеджмент як галузь та сфера діяльності. Історія становлен-

ня педагогічного менеджменту. Методологічні засади педагогічного менеджмен-

ту. Теоретичні основи педагогічного менеджменту. Реалізація основних управлін-

ських функцій: планування, організація, мотивація, контроль. Забезпечення ре-

зультатів управлінської діяльності. Зарубіжні системи педагогічного менеджмен-

ту.  

Оцінювання якості управління освітніми системами. Шкільна географія як 

предмет методичної науки. Факультативи географічного змісту та навчання у 

школах (класах) з поглибленим вивченням географії та існуючих для них підруч-

ників. Шкільна фізична географія як предмет методичної науки: історія, цілі, 

зміст, особливості побудови шкільних географічних курсів.  

Моніторингові дослідження в освітній сфері, в умовах глобалізації. Мето-

дологічні основи моніторингу. Моніторинг якості освіти в Україні. Технологія 

створення і реалізації системи освітнього моніторингу. Методики обробки і аналі-
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зу результатів освітнього моніторингу. Роль моделювання в оцінюванні якості 

освіти. Вплив результатів моніторингу на управлінську діяльність в системі осві-

ти.  

Методологічні основи наукового пізнання. Роль науково-дослідної роботи у 

формуванні спеціалістів. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Осно-

вні джерела географічної інформації, інформаційні банки географічних даних. 

Методи наукових досліджень. Методика і технологія науково-дослідної роботи. 

Організаційна стадія науково-дослідного процесу. Дослідна стадія науково-

дослідного процесу. Стадія апробації та реалізації результатів. Географічна інфо-

рмація на сучасному етапі розвитку науки. 
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