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ВСТУП 
 
1. Мета дисципліни – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в міському транспорті та комунікаціях, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов у професійній діяльності з географії, або у процесі 
навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних і 
суспільних об’єктів та процесів. 

 
2. Попередні вимоги до опанування, або вибору навчальної дисципліни:  

1) успішне опанування курсів «Географія світу: міста та регіони», «Суспільна географія», 
«Вступ до урбаністичних студій», «Міський туризм»;  
2) знати сучасні кількісні та якісні методи географічних досліджень, вміти їх 
застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності, володіти навичками 
роботи з картографічними джерелами, комп’ютерними програмами Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint та програмним забезпеченням для користування Інтернетом. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна спрямована на отримання знань 

щодо функцій міського транспорту та комунікацій в ринковій економіці, їх значенні і ролі 
в реалізації державної регіональної політики, закономірностей та чинників розвитку і 
розміщення міського транспорту на рівні окремих міст світу та України.  Розглядаються 
теоретико-методологічні засади дослідження міського транспорту, історія його розвитку, 
види, основні показники діяльності, особливості функціонування, роль та значення у 
господарському комплексі держави. Викладаються географічні проблеми просторової 
організації міського транспорту в світі та Україні.  

 
4. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами глибоких знань 

щодо сучасного стану і перспектив розвитку міського транспорту. Завдання дисципліни 
«Міський транспорт і комунікації» полягають у наданні студентам загальних та фахових 
компетентностей, передбачених освітньою програмою «Урбаністика та міське 
планування»,  а саме у: 

- знанні і використанні специфічних для географічних наук теорій, парадигм, 
концепцій розвитку сучасного міста та ролі в них транспорту (СК7); 

- знанні та розумінні предметної області та розумінні професійної діяльності (ЗК 2); 
- здатності застосовувати знання про особливості розвитку та розміщення 

міського транспорту і комунікації у практичних ситуаціях (ЗК1); 
- здатності застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, 

показників, історії розвитку, видового складу міського транспорту, об’єктів транспортної 
інфраструктури, особливостей просторового планування окремих міст та розселення в них 
населення (СК2); 

- 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 
(ЗК 11). 

 

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 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з Код Результат навчання 
                                                 
 * заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
 



критерій 
оцінювання 

дисципліни 

1.1 Знати: теоретико-методологічні 
основи географії транспорту, її 
структуру, основні терміни, поняття і 
категорії дисципліни, історію 
становлення географії транспорту як 
предмету вивчення 

 
Лекція, семінар, 
самостійна робота 

 
 
 
 
 

Виступи та 
доповнення на 

семінарах, 
контрольні 

роботи (тест), 
іспит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 40% 
 

1.2 чинники розвитку і розміщення різних 
видів міського транспорту  

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

1.3. існуючі наукові методи кількісного 
аналізу транспортної роботи різних 
видів міського транспорту 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

1.4 види та технічні показники міського 
громадського транспорту. 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

1.5 особливості транспортних зв’язків у 
містах, значення та можливості 
міської логістики 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

1.6 склад та особливості територіальної 
організації транспортної 
інфраструктури міста 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

1.7 нормативно-методичну базу щодо 
забезпечення якості послуг міського 
пасажирського транспорту в Україні 

Лекція, семінар,  
самостійна робота 

1.8  екологічні проблеми міст пов’язані з 
функціонуванням міського транспорту 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.1 Вміти: визначати особливості 
розміщення і розвитку різних видів 
транспорту, давати комплексну 
характеристику розвитку 
транспортної системи країни 

 
Лекція, семінар, 
самостійна робота 

 
 
 
 
 
 
 
Виступи та 
доповнення на 
семінарах, 
контрольні 
роботи (тест), 
іспит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 40% 
 
 

2.2 ідентифікувати на карті вулично-
дорожні мережі міст, транспортні 
вузли, центри та пункти  

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.3 характеризувати транспортні зв’язки у 
містах 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.4 
 

складати порівняльні характеристики 
розвитку міського транспорту у різних 
містах світу, виділяти специфічні, 
визначальні риси транспортних систем 
окремих країн і давати їм пояснення 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.5 здійснювати аналіз транспортної 
доступності та мобільності в різних 
містах України  

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.6 здійснювати аналіз впливу урбанізації на 
розвиток міського транспорту 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.7 надавати пропозиції щодо ефективної 
організації і удосконалення міського 
транспорту 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

2.8 здійснювати аналіз законодавчих актів 
щодо розвитку та удосконалення 
міського транспорту 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

3.1 Комунікація: вміння використання 
термінології, кількісних та якісних 
показників для виявлення рівнів розвитку 
транспортних систем міст  

 
Семінар, дискусія 

 
 
Виступи та 
доповнення на 

 
 

до 10 % 



3.2 вміння обґрунтовувати власну позицію 
під час здійснення аналізу транспортної 
діяльності в містах  

 семінарах, 
дискусія 

4.1 Автономність та відповідальність: 
вміння творчо застосовувати 
загальнонаукові та спеціальні методи 
для висвітлення аспектів транспортної 
діяльності в містах та досягнення 
оптимального результату; розуміння 
особистої відповідальності фахівця за 
здійснений вибір і його результати для 
соціально-економічного розвитку міста 

 
 
Семінар, дискусія 

 
 
 
 
Виступи та 
доповнення на 
семінарах, 
дискусія, іспит 

 
 
 
 

до 10 % 

4.2 уміння аргументувати та відстоювати 
свою позицію у процесі професійної 
діяльності 

Семінар, дискусія 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 
 

Результати навчання  
дисципліни (код)  

Програмні результати  
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 

Знати, розуміти і вміти використовувати на 
практиці базові поняття з теорії географії, а 
також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + +  + 

Пояснювати особливості організації 
географічного простору (Р03)  +   + +   + + 

Аналізувати географічний потенціал території 
(Р04) + + + + + +   + + 

 
Результати навчання  

дисципліни (код)  
Програмні результати  
навчання (назва) 

2.3 2.4 

 
 

2.5 

 
 

2.6 

 
 

2.7 

 
 

2.8 

 
 

3.1 
 

 

 
 

3.2 

 
 

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. Аналізувати географічний потенціал 
території (Р04) + + + + +  + + + + 

 
7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами роботи на семінарах, написання тематичних 
контрольних робіт, складання іспиту.  

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

• результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання) – до 40%;  
• результати навчання – 2.1 – 2.8 (вміння) – до 40%;  
• результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 10%;  



• результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) – до 10%  
 

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

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

Підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що додаються 
до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит). 
          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 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

 
8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

№ Тема 

Кількість годин 

Лекції 
 

Семінарські 
заняття 

 
Самостійна 

робота 
 

 
Змістова частина 1. Характеристика транспортних систем міст 

 

1. 
Вступ. Об’єкт, предмет, мета, завдання курсу. 
Структурні особливості транспортної системи 
країни, основні показники.  

2 2 2 

2. Концепції розвитку сучасного міста і роль в 
них транспорту. 2 2 8 

3. Оцінка транспортної інфраструктури міста. 2 2 8 

4. Просторове планування, доступність та міська 
мобільність. 4 2 8 

5. Характеристика масового пасажирського 
(громадського) транспорту міста. 4 4 8 



6. Спеціальні види міського транспорту. 2 2 8 

7. Системи міського транспорту, здоров'я та 
якість життя. 2 4 8 

Змістова частина 2. Управління міським транспортом та комунікаціями 

8. 
Управління міським рухом: трафік і управління 
мобільністю, запобігання заторів. Міська 
логістика.  

2 4 8 

9. Інформаційні технології та інтелектуальні 
транспортні системи.  2 2 8 

10. Проблеми сталого розвитку міського 
транспорту. 2 2 8 

11. Суспільно-географічний аналіз громадського 
транспорту Києва. 4 2 8 

12. 
Проблеми територіальної організації та 
напрями розвитку громадського транспорту 
міста Києва. 

2 2 8 

ВСЬОГО 30 30 90 
 
Загальний обсяг – 150 год., у тому числі: 
лекції – 30 год. 
семінарські заняття – 30 год. 
самостійна робота – 90 год. 

 
 

9. Рекомендовані джерела: 

       Основні: 
   

1. Географічне країнознавство. Підручник. Я. Б. Олійник, Б. П. Яценко, О. О. Любіцева, 
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