
Соціальна географія
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Об’єкт

1) суспільство у 
територіальному вимірі і 
соціальний простір; 

2) територіальні соціальні 
структури, територіальні 
спільності людей;

3) соціальна група, 
локалізована у певному 
просторі.

Географія розселення і поселень 

Географія міграцій

Етнічна географія

Географія трудових ресурсів

Політична географія

Регіональна політична географія

Що таке соціальна географія?

До соціальної географії відносять:

Електоральна географія

Географія поведінки

Географія культури

Географія релігії 

Географія населення



Для кого цей курс?
• Якщо тебе цікавлять такі питання, то цей курс для тебе

Як сприймають 

простір люди різних 

країн і регіонів?

Як працюють гендерні 

стереотипи в різних 

країнах?

Хто формує наші 

ідентичності?

Що таке дискримінація 

або чому одна соціальна 

група прагне вирішувати 

долю іншої?

Звідки береться 

націоналізм і 

сепаратизм?

Що таке 

територіальна 

ідентичність? 

Скільки існує релігій і 

чим відрізняють один від 

одного представники 

різних конфесій? Чому виникають 

релігійні конфлікти?

Чому люди обирають 

президента, якого ж потім 

самі звинувачують в 

непрофесійності?

Чому ми, земляни, 

говоримо різними 

мовами?

Що таке фемінізм і

суфражизм?



Структура курсу

1. Суб’єктивність, міфологічність та стереотипність сприйняття простору. Різні типи мап (європейська, американська, 
китайська тощо). Соціальний простір та соціальний час. 

2. Що таке Європа? Кордони Європи. Європейські цінності. 

3. Методологія та методи дослідження в соціальній географії. 

4. Організація конкретного соціологічного дослідження. 

5. Еволюція уявлень про географічний та соціальний простір та час. Властивості соціального простору. 

6. Соціальна перцепція простору. Просторова самоідентифікація. Сепаратизм. Іредентизм. 

7. Фізичний, психологічний і соціальний час. Історичні форми часу. Лінійність часу. Час і економіка.

8. Сакральна географія. Соціальні функції релігійної віри. Типи релігій.  Географія світових релігій. 

9. Гендерна географія. Гендерна стратифікація. Гендерні стереотипи. Фемінізм. Суфражизм. Сексизм.

10. Політична та електоральна географія.

11. Якість життя. Загальні поняття про рівень соціального розвитку і якість життя населення територій.

12. Інші галузі соціальної географії. 



P.S.
Чи замислювались ви над тим скільки серед «ваших» виборів дійсно
ваших, а не нав’язаних медіа, приналежністю до тої чи іншої соціальної,
етнічної групи чи навіть простором? І що значить «ваш» вибір?


