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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми у сфері міського розвитку з 
застосуванням сучасних теоретичних підходів та методів географічних досліджень міст і 
міських систем у різних типах країн та в Україні із використанням комплексу 
міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Економічна географія», 

«Вступ до урбаністичних студій», «Географія України», «Географія світу: міста та 
регіони», «Методи урбаністичних досліджень», «Оцінка впливу природного 
середовища», «Теорія і практика планування»; 

2. знання теоретичних основ суспільної, економічної та урбаністичної географії, 
особливостей розвитку міст різних країн світу і України; 

3. здатність застосовувати теоретичні знання на практиці і розуміння основних 
характеристик, процесів, історії і складу урбанізованих систем;  

4. володіння навичками загальнонаукових методів та конкретних суспільно-
географічних методів наукового пізнання. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Спецсемінар з проблем міського 
розвитку» розвиває і вдосконалює знання з урбаністичної географії. Викладаються 
основні проблеми просторової еволюції міст та урбаністичних систем, особливості 
просторового розвитку та функціонування міст за умов глобалізації. Розкриваються 
новітні підходи у системі міського управління, висвітлюються механізми та 
інструменти місцевого розвитку, направлені на вирішення проблем міського 
економічного, соціального та просторового розвитку. Аналізуються новітні шляхи 
вирішення проблем засобами залучення громадськості до участі у прийнятті 
управлінських рішень. 

 
4. Завдання навчальної дисципліни «Спецсемінар з проблем міського розвитку» 

полягають у наданні студентам загальних та фахових компетентностей, передбачених 
освітньо-професійною програмою «Урбаністика та міське планування», зокрема: 

- формувати у студентів розуміння змісту і структури сучасних проблем міського 
розвитку, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки щодо потенційних загроз 
збалансованому міському розвитку, здатність до критичного мислення, аналізу і 
синтезу (ЗК-4); 

- здатність спілкуватися іноземною мовою, володіти міжнародним термінологічним 
апаратом у сфері урбаністичної географії (ЗК-11); 

- здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії 
розвитку і складу урбаністичних систем і систем міського управління, вносити вклад у 
вирішення проблем міського розвитку на практиці (ФК-1). 

 
 

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 Термінологічний апарат змісту глобалізаційних 
процесів, постіндустріальної економіки, локалізації, 
метрополізації, агломерування.   

лекція,  
семінари, 
самостійна 
робота 

 
10% 



1.2 Сутність міста, як об'єкта управлінської діяльності. 
Теоретичні засади і організаційну структуру 
управління містом. Правові засади місцевого 
самоврядування. Основи системи місцевого 
самоврядування в Україні.  

лекція, 
семінари, 
самостійна 
робота 

 
 
 
 

Виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 
творчих 
завдань, 

контрольні 
роботи, залік 

 

10% 

1.3 Зміст, принципи, етапи становлення, механізми та 
інструменти місцевого економічного розвитку.  

лекція,  
семінар, 
самостійна 
робота 

10% 

1.4 Проблеми міського розвитку в політичній, 
управлінській, економічній, соціальній, екологічній 
сферах, проблеми просторового розвитку міст. 

лекція,  
семінари, 
самостійна 
робота 

10% 

1.5 Підходи і шляхи подолання проблем міського 
розвитку у різних сферах. 

лекція,   
семінар 

10% 

2.1 Володіти термінологічним апаратом, методами і 
прийомами суспільно-географічного аналізу міського 
розвитку. 

семінар, 
самостійна 
робота Виступи на 

семінарських 
заняттях, 
виконання 
творчих 
завдань, 

контрольні 
роботи, залік 

 
 
 
 
до 20% 

2.2. Здійснювати системний аналіз проблем міста на 
основі збору, реєстрації та опрацювання даних за 
допомогою відповідних методів і технологічних 
засобів 

семінар 

2.3 Визначати глобальні тренди та проблеми розвитку 
міських поселень світу   

семінар 

2.4. Ідентифікувати та класифікувати відомі і 
реєструвати нові проблемні явища у містах 

семінар, 
самостійна 
робота 

3.1 Вироблення практичних навиків проведення 
критичного аналізу міст і міських систем із 
застосуванням відповідних методів і прийомів 
дослідження використовуючи роботу у команді  

семінар, 
дискусія 

 
Виступи на 

семінарських 
заняттях, 
виконання 
творчих 
завдань, 

контрольні 
роботи, 

залік  

 
 

до 5% 
 

3.2. Належне представлення результатів аналізу міст за 
допомогою сучасних технічних засобів, вміння 
донести і обґрунтувати власну думку і думку 
команди  

семінар, 
дискусія 

до 5% 

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

семінар, 
дискусія, 
самостійна 
робота 

Виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 
творчих 
завдань, 

залік 

до 10% 
 

4.2. Відповідальність, ініціативність і творчість у процесі 
досягнення цілей в рамках міських досліджень, а 
також вміння приймати та відстоювати управлінські 
рішення щодо вирішення проблем міського розвитку  

дискусія   
до 10% 

 

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. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузях 
предметної області географічних наук (ПРН-1) 

+ + + + + 

2. Застосовувати моделі, методи і дані природничих і суспільних 
наук, інформаційних технологій тощо при вивченні формування і 
розвитку об’єктів і процесів географічної оболонки (ПРН-7) 

+ + +   

3. Аналізувати склад і будову природно- та суспільно-географічних 
об’єктів і систем (відповідно до спеціалізації) на різних просторово-
часових рівнях (ПРН-10) 

+ + + + + 



4. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в 
галузях предметної області урбаністичної географії (ПРН-12) 

+ + + + + 

 
                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 2.1 2.2 2.3 2.4. 3.1. 3.2. 4.1 4.2 

         
         
1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузях 
предметної області географічних наук (ПРН-1) 

+ + + +   + + 

2. Застосовувати моделі, методи і дані природничих і 
суспільних наук, інформаційних технологій тощо при вивченні 
формування і розвитку об’єктів і процесів географічної 
оболонки (ПРН-7) 

+ + + +   + + 

3. Аналізувати склад і будову природно- та суспільно-
географічних об’єктів і систем (відповідно до спеціалізації) на 
різних просторово-часових рівнях (ПРН-10) 

+ + + +     

4. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та 
принципи в галузях предметної області урбаністичної географії 
(ПРН-12) 

    + + + + 



7. Схема формування оцінки.   
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

доповідей на семінарах, виконання творчих завдань, письмових контрольних робіт (тест). 
Завершується дисципліна – заліком. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 
рівні така: 
 результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання)    - до 10% за кожен; 
 результати навчання – 2.1-2.4  (вміння)   - до 20%; 
 результати навчання – 3.1-3.2. (комунікація)   - до 5% за кожен. 
 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 10% за кожен. 

 
7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських заняттях та виконанні 
тематичних контрольних робіт.  

Організація оцінювання: Робота на семінарських заняттях оцінюється по виконанню, 
відповідно до графіка проведення семінарських занять. Тематичні контрольні роботи 
проводяться у тестовій формі. 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 балів. 
Для студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, 
обов’язковою умовою для отримання допуску до заліку є написання рефератів за питаннями 
пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час заліку – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до 
семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 
процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 
наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

№  Тема Кількість годин 
лекції семінари самост. робота 

ЗЧ І. Проблеми просторового розвитку міст за умови глобалізації 
1 Проблеми глобалізації і локалізації 6 6 20 
2 Проблеми метрополізації і агломерування  4 4 20 

Контрольна робота 1 
ЗЧ 2. Проблеми у системі управління і планування міського розвитку 

3 Сучасні виклики у системі управління міським 
розвитком 6 6 20 

4 Шляхи подолання проблем міського розвитку 4 4 20 
онтрольна робота 2 

 ВСЬОГО 20 20 80 
 
 
Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Семінари - 20 год. 
Самостійна робота – 80 год. 

 

 

 
9. Рекомендована література: 
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1. Дронова О.Л. Геоурбаністика: навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. 419 

с. URL: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Geourbanistika.pdf 
2. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб 

місцевого самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України. 
К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.  URL: 
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf 

3.  Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування: 
практичний посібник. Центр громадської експертизи (в рамках Проєкту ПРОМІС) 2020 URL: 
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_1.pdf 

4. Моделі місцевого економічного розвитку: успішні практики. К: Проект USAID ПУЛЬС, 
Асоціація міст України, 2019 р. http://auc.org.ua/sites/default/files/library/dinaprintweb.pdf 

5. Сильні міста – сильна Україна. Біла книга: пропозиції щодо законодавчого та 
адміністративно-правового реформування сфери міського розвитку в Україні. К: проект GIZ, 
2017: URL: 
http://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0
%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf 

6. Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і практика. Вид. 2-
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