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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основами розвитку міст та міських 

систем на основі вивчення просторової еволюції й особливостей прояву урбанізації в 

різних регіонах та тенденції розвитку суспільства в сучасному високоурбанізованому 

середовищі для формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

професійній діяльності з географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних 

теорій та методів дослідження суспільних об’єктів та процесів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знання основ географічних знань середньої школи; 

2. володіння базовими навичками загальнонаукових методів. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Вступ до урбаністичних 

студій» закладає основу знань з урбаністики і міського планування. Використання 

доробку різних наукових галузей через призму суспільно-географічного підходу в 

рамках дисципліни формує систему нових знань про основні етапи і напрямки розвитку 

урбаністичних досліджень, передумови та закономірності просторової еволюції 

міських систем розселення, новітні тенденції розвитку сучасних міст як полюсів 

зростання економік окремих держав і розвитку світового господарства. Курс закладає 

основи комплексного дослідження міста, вивчення процесів урбанізації та проблем, 

пов'язаних з динамікою розвитку міст, агломеруванням та утворення 

метрополітенських ареалів, явищ, що пов'язують міста з більш широкою системою 

господарства та економіки, просторової структури міста та змін, виражених у 

фізичному, економічному, соціальному та культурному вимірах.    

 

4. Завдання вивчення дисципліни. 
- формування у студентів глибокого знання та розуміння предметної області з 

урбаністики та розуміння професійної діяльності урбаніста-географа та управлінця, 

здатності визначати, формулювати і вирішувати проблеми у сфері розвитку міст та 

міських систем (ЗК2).  

- формування здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (ЗК11);  

- створення здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку географічного вивчення міст (ЗК12);  

- формування здатності застосовувати знання з урбаністики у практичних 

ситуаціях (ЗК1); 

- формування вміння застосовувати знання і розуміння основних характеристик, 

процесів, історії і складу природи і суспільства в урбанізованому просторі (СК2); 

- формування знань і вмінь використання специфічних для урбаністики теорій, 

парадигм, концепцій та принципів (СК7). 

 

 

  



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 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 об’єкт, предмет, мету і завдання географічних 

досліджень міст;  
 лекція,  семінар, 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
тест, бліц 

опитування, 
виступи на 
семінарах,  
виконання 

індивідуальних 

творчих робіт 

презентації,  
екзамен 

5% 

1.2 філософські, економічні, соціологічну та 

антропологічну концепції дослідження міст. Основні 

етапи становлення геоурбаністичних досліджень в 

Україні; 

 лекція,  
семінар, 

самостійна 
робота   

 

5% 

1.3 сутність, функції міст, критерії виділення міст, 

властивості й фактори формування міст, класифікації 

міст; 

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота   

 

5% 

1.4. основні історичні типи міст; генезис і чинники 

виникнення стародавнього міста; особливості розвитку 

міст в період феодалізму; причинно-наслідкові зв’язки у 

розвитку міста в середні віки; 

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

5% 

1.5 місто нового і новітнього часу періоду капіталізму; 

радянське місто; містобудівні пошуки концепції міста 

майбутнього; 

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

5% 

1.6 сутність процесу урбанізації, ознаки сучасної 

урбанізації; особливості просторової еволюції 

урбанізації; визначальні риси міського способу життя;  

лекція, 
семінар,  

5%  

1.7 показники урбанізації і урбанізованості, поняття 

"урбаністична структура", "територіально-урбаністична 

структура", стадії урбанізації за Джібсом, модель 

Клаасена; стадії, фази і типи урбанізації; тенденції 

сучасної світової урбанізації; 

лекція, 
семінар 

самостійна 
робота 

 

5% 

1.8 передумови сучасних процесів розвитку міст в Україні; 

етап зародження і становлення міст; індустріальний 

період розвитку міст, особливості розвитку міст у період 

незалежної України;  

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота  

 

5% 

1.9 особливості сучасних урбанізаційних процесів в 

Україні; міські агломерації і процеси субурбанізації в 

Україні; проблеми і перспективи розвитку 

урбанізаційних процесів в Україні;  

лекція, 

семінар,  

самостійна 

робота  

 

5% 

1.10 сутність поняття «агломерація», просторову структуру 

агломерації, шляхи формування агломерацій, властивості 

і характерні риси агломерацій, етапи формування 

агломерацій; особливості формування мегалополісів у 

світі. 

лекція, 

семінар 

самостійна 

робота,  

 5% 

2.1 володіти термінологічним апаратом, методами і 

прийомами суспільно-географічного аналізу 

урбанізаційних процесів; 

семінар, 

самостійна 

робота 

 виконання 

індивідуальних 

творчих робіт, 

презентації,  

 бліц опитування,  

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 35% 

2.2. осмислювати та використовувати основні теоретичні 

концепції та принципи у сфері міського розвитку; 

семінар 

2.3 аналізувати чинники і наслідки соціально-економічних 

і просторових перетворень у містах;  

семінар, 

самостійна 

робота 

2.4. досліджувати, аналізувати просторово-часові параметри 

розвитку міст різних регіонів, визначати й оцінювати 

тренди розвитку; 

семінар, 

самостійна 

робота 

2.5.  аналізувати урбаністичну і територіально-урбаністичну 

структуру регіонів різного ієрархічного рівня. 

семінар, 

самостійна 

робота 



3 вироблення практичних навиків проведення суспільно-
географічного дослідження міст і міських систем із 
застосуванням відповідних методів і прийомів отримання, 
зберігання й аналізу даних та їх належного представлення 
за допомогою сучасних технічних засобів, вміння донести і 
обґрунтувати власну думку. Запровадження методів 
комунікативного менеджменту на практиці. 

семінар, дискусія виконання 
індивідуальни

х творчих 
робіт 

презентація, 
виступ 

 

 

 

до 5% 

4.1 самостійність у підборі додаткових джерел наукової і 
статистичної інформації, глибина обробки і своєчасність 
представлення  результатів дослідження.  

дискусія, 

самостійна 
робота 

виконання 
індивідуальни

х творчих 
робіт 

презентація 

 

до 5% 

4.2. відповідальність, ініціативність і творчість у процесі 
досягнення цілей в рамках окремих досліджень 
урбанізаційних процесів світу, окремих регіонів України.  

семінарське 
заняття,  

самостійна 
робота, 

дискусія 

виконання 
індивідуальни

х творчих 
робіт, 

презентація 

 

до 5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

                  Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

           

1. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії географії, а також 

світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + + + + 

2. Пояснювати особливості організації географічного 

простору (Р03) 

- + + + + + + + + + 

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в 

Україні (Р10) 

    + + + + + + 

 

                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4.1 4.2 

1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії географії, а також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + +  + + 

2. Пояснювати особливості організації географічного 

простору (Р03) 

+ + + + + + + + 

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні 

(Р10) 

+ + + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається 

за результатами виступів (презентацій) на семінарах, рефератів, практичних робіт, письмових контрольних 

робіт (тест). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні 

така: 

 результати навчання – 1.1 – 1.12 (знання)    - до 5% за кожен; 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5)   - до  35 %; 

 результати навчання – 3 (комунікація)   - до 5%. 

 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 5% за кожен. 
 
Семестрове оцінювання. У курсі передбачено 2 змістовних частини. У змістовну частину 1 

входять теми: 1 - 3. У змістовну частину 2 – теми 4 - 6. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 
семінарських занять. Завершується дисципліна – екзаменом. Обов’язковим для допуску до іспиту є 
виступи на семінарах та виконання індивідуальних творчих робіт. 

Упродовж семестру, після завершення змістовних частин, проводяться тематичні контрольні 
роботи. Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 
від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота, 
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – 
бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, передбачені 
пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня. 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену. Максимальна кількість балів на екзамені - 
40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 
кількості балів, відведених на екзамен). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску 
до екзамену – 38 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання усіх видів робіт здійснюється впродовж семестру, включаючи і самостійну 

роботу та виконання індивідуальних творчих завдань.  

Презентації, виконання індивідуальних творчих завдань та виступи за темами 1-3 – термін 

виконання – до 1 листопада. 

Контрольна робота 1  – термін виконання – до 5 листопада. 

Презентації, виконання індивідуальних творчих завдань та виступи за темами 4-6 – термін 

виконання – до 1 грудня. 

Контрольна робота 2  – термін виконання – до 5 грудня. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

№  
Тема Кількість годин 

лекції семінари самостійна робота 

ЗМІСТОВНА  ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УРБАНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1 
Методологічна база. Історія становлення 

урбаністики як науки. 
6 6 10 

2 

Місто у сучасному світі: дефініції, критерії, 

властивості, фактори формування. 

Класифікація і типологія міст  

6 6 10 

3 Місто в історії 4 4 10 

Контрольна робота 1 
ЗМІСТОВИЙ  ЧАСТИНА 2. СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ УРБАНІЗАЦІЇ  

4 
Головні поняття, особливості і перспективи 

сучасної урбанізації у світі  
6 6 10 

5 Найкрупніші форми міського розселення світу  4 4 10 

6 Урбанізація у світі та в Україні  4 4 10 

Контрольна робота 2 

 ВСЬОГО 30 30 60 

 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття - 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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