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ВСТУП 
 
1. Мета дисципліни – формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у професійній діяльності за допомогою творчого та коректного 
застосування методів просторового аналізу із використанням комплексу міждисциплінарних 
даних та за умов недостатності інформації. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1) успішне опанування курсів «Вступ до урбаністичних студій», «Методи урбаністичних 
досліджень», «Географія населення та розселення», «Міський транспорт і комунікації»; 
2) володіння базовими навичками загальнонаукових методів, картографічного моделювання, 
системно-структурного аналізу, вміння здійснювати прості математичні обрахунки; 
3) володіння інструментарієм комп’ютерних програм пакету MS Office (зокрема MS Word, 
MS Excel), програмним забезпеченням для користування Інтернетом, картографічних он-лайн 
сервісів (Google Maps). 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Викладаються основи наукових уявлень про сутність просторового аналізу, його завдання і 
методи. Розкривається специфіка застосування методів просторового аналізу в урбаністичних 
дослідженнях, зокрема при дослідженні міського простору, окремих урбанізованих територій, 
а також міських систем (регіональних міських систем розселення, міських агломерацій). Курс 
передбачає знайомство студентів із засадами застосування методів просторового аналізу при 
вирішенні теоретичних та прикладних завдань різного рівня складності, деталізацію умов та 
правил коректного застосування окремих методів чи комплексу методів, алгоритму дій та 
особливостей інтерпретації отриманих результатів. Однією з найважливіших цілей курсу є 
формування у студентів навичок самостійно обирати той чи інший метод дослідження 
залежно від характеру і властивостей об’єкту та поставлених дослідницьких завдань. 
Навчальна дисципліна «Урболабораторія 1: Просторовий аналіз» є вибірковою складовою 
комплексної підготовки фахівців рівня «Бакалавр», спеціальності 106 «Географія ОП 
«Урбаністика та міське планування».  
 
4. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами:  

- здатності застосовувати методи просторового аналізу у практичних ситуаціях та при 
дослідженні сфер ландшафтної оболонки в межах урбогеосистем (ЗК-1, СК-4); 

- вміння здійснювати дослідження з використанням методів просторового аналізу на 
належному рівні та презентувати їх результати (ЗК-5, ЗК-6); 

- вміння шукати, реєструвати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, у 
польових та лабораторних умовах, з використанням методів просторового аналізу  
(ЗК-5, ЗК-7, СК-3). 

 
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 Сутність, зміст та завдання просторового 
аналізу як інструменту вирішення 
теоретичних і практичних проблем 
просторового та стратегічного планування 
розвитку міст 

лекція, самостійна 
робота  

 
 

контрольні 
роботи (тест), 

іспит 
 

6% 

1.2 Поняття про географічний простір, 
просторову географічну диференціацію, 
просторові властивості географічних 
об’єктів 

лекція, самостійна 
робота 

6% 



1.3 Класифікацію методів просторового аналізу, 
особливості та сфери застосування 
гравітаційних моделей, методів теорії поля, 
методів просторової статистики, методів 
якісної геометрії (графів) 

лекція, самостійна 
робота 

6% 

1.4 Специфіку здійснення просторового аналізу 
урбанізованих територій та міських систем 

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

6% 

1.5 Характеристики міського простору, основні 
типи моделей розміщення, методичні 
основи аналізу внутрішньої організації 
міського простору та зовнішньої зони 
впливу міста 

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

 6% 

2.1 Шукати, систематизувати та критично 
осмислювати просторово-локалізовану 
інформацію з різних джерел, визначати 
можливість та доцільність її аналізу за 
допомогою тих чи інших методів 

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

 
 
 
 
 

Виконання та 
захист 

практичних 
робіт, підготовка 

та захист 
курсової роботи 

10% 

2.2 Здійснювати розрахунок сили взаємодії 
географічних об’єктів, визначати потенціал 
їх впливу на прилеглу територію, визначати 
ареали переважного впливу географічних 
об’єктів за допомогою гравітаційних 
моделей та методів теорії поля 

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

10% 

2.3 Застосовувати методи просторової 
статистики для аналізу просторових 
відношень об’єктів, їх розподілу по 
території, щільності, просторової 
(авто)кореляції, просторово-часових трендів 
розвитку соціально-економічних явищ і 
процесів в урбаністичних дослідженнях      

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

10% 

2.4 Здійснювати моделювання та давати 
характеристику просторових явищ і 
процесів за допомогою методів і моделей 
теорії графів  

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

10% 

2.5 Здійснювати комплексний аналіз 
внутрішньої організації міського простору 
та зовнішньої зони впливу міста 
(функціонального урборегіону) 

лекція, практичне  
заняття, самостійна 
робота 

10% 

3.1 комунікація: вміння презентувати та 
аргументувати власну думку під час 
індивідуальної та групової роботи  

практичні роботи, 
курсова робота, 
самостійна робота  

 
Виконання та 

захист 
практичних 

робіт, підготовка 
курсової роботи, 

іспит 

10% 

4.1 автономність та відповідальність: вміння 
творчо обирати та застосовувати методи 
просторового аналізу до вирішення 
теоретичних і прикладних завдань та 
розуміння особистої відповідальності за 
здійснений вибір і його результати для 
соціально-економічного розвитку міста 

практичні роботи, 
курсова робота, 
самостійна робота 

10% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання  

дисципліни (код)  
Програмні результати  
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

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

Збирати, аналізувати та обробляти інформацію в 
області географічних наук (Р05)      + + + + + +  + 

 



7. Схема формування оцінки: усного опитування, виконання практичних робіт, 
написання письмових контрольних робіт, підготовки та захисту курсової роботи.  

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

результати навчання – 1 (знання) – до 30%;  
результати навчання – 2 (вміння) - до 50%;  
результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%;  
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10%  
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено три змістові частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна іспитом. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, які студент отримує протягом семестру, є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, виконанні 
тематичних контрольних робіт, захисті курсової роботи. 

Організація оцінювання: Практичні роботи захищаються по виконанню, відповідно до 
графіка проведення практичних занять. Тематичні контрольні роботи проводяться у тестовій 
формі. Студенти, які отримали за тематичну контрольну роботу меншу за мінімально 
передбачену кількість балів, перескладають її. Підготовка і захист курсових робіт 
здійснюється відповідно до «Вимог до написання та захисту курсових робіт на кафедрі 
економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка». 

Оцінювання за формами контролю: 
 

  
ЗЧ1 ЗЧ2 ЗЧ3 

Min. – 8 
балів 

Max.– 12 
балів 

Min. – 8 
балів 

Max.– 14 
балів 

Min. – 8 
балів 

Max.– 14 
балів 

Практичні 
роботи «2» х 2 = 4 «3» х 2 = 6 «2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 «2» х 2 = 4 «4» х 2 = 8 

Тематична 
контрольна 

робота 
«4» х 1 = 4 «6» х 1 =6 «4» х 1 = 4 «6» х 1 =6 «4» х 1 = 4 «6» х 1 =6 

«1» мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
 1 - мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі тематичні контрольні роботи складаються з тестових завдань 

 
Умови допуску до іспиту: рекомендований мінімум для допуску – 36 балів. Для 

студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість балів, 
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 письмовій формі. 

Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до 
семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит). 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістова 
частина 1 

Змістова 
частина 2 

Змістова 
частина 3 

Курсова 
робота Іспит Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 8 8 8 12 24 60 
Максимум 12 14 14 20 40 100 

  
 



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 
 

Відмінно / Excellent  90-100  
Добре / Good  75-89  
Задовільно / Satisfactory  60-74  
Незадовільно / Fail  0-59  

 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии  

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції практичні самостійна 

робота 
Змістова частина 1. Вступ до просторового аналізу 

1 
Тема 1. Мета, завдання і структура курсу 

«Урболабораторія 1: Просторовий 
аналіз». 

2 2 6 

2 

Тема 2. Сутність і завдання просторового 
аналізу. Основні терміни та концепції. 
Специфіка просторового аналізу 
урбанізованих територій. 

2 2 6 

3 

Тема 3. Класифікація методів просторового 
аналізу. Джерела інформації для 
проведення просторового аналізу 
урбанізованих територій. 

2 2 6 

Контрольна робота 1 
Змістова частина 2. Методи просторового аналізу 

4 Тема 4. Гравітаційні моделі. Поле потенціалів 
впливу. 4 4 12 

5 
Тема 5. Методи просторової статистики. 

Геостатистичні поверхні. Просторова 
автокореляція. 

4 4 12 

6 Тема 6. Методи і моделі теорії графів. 4 4 12 
Контрольна робота 2 

Змістова частина 3. Комплексний просторовий аналіз урбанізованих територій 

7 Тема 7. Характеристики міського простору. 
Основні типи моделей розміщення. 4 4 12 

8 Тема 8. Аналіз внутрішньої організації міського 
простору. 4 4 12 

9 Тема 9. Аналіз зовнішньої зони впливу міста. 4 4 12 
Контрольна робота 3 

 ВСЬОГО 30 30 90 
 
Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 
Лекції –  30 год. 
Практичні заняття  – 30 год. 
Самостійна робота студентів – 90 год. (зокрема курсова робота  – 30 годин) 

 

 
9. Рекомендована література: 

Основна:  
 

1. Мезенцев К.В., Кононенко О.Л., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф., Провотар Н.І., Гнатюк 
О.М., Запотоцька В.А. Методи суспільно-географічних досліджень: навчально-
методичне видання. Київ: Фенікс, 2021. 100 с. 

2. Нємець К.А., Нємець Л.М. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, 
методи, моделі. Харків: ХНУ імені Каразіна, 2013. 228 с. 
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