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

задачі та проблеми соціально-економічного розвитку міст та регіонів, приймати 
відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері міського та регіонального 
розвитку, проводити дослідження та здійснювати інновації за невизначених умов і 
вимог. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.  
Для успішного оволодіння знаннями з дисципліни «Теорії просторової 

організації» студенти повинні:  
мати базові знання теоретичних та методичних основ суспільної географії;  
вміти аналізувати економічні та соціальні процеси в суспільстві, виявляти їх 

особливості, причини та оцінювати наслідки економічних, соціальних та екологічних 
проблем у регіонах; 

володіти сучасними кількісними і якісними методами досліджень, вміти їх 
застосовувати у науково-дослідницькій діяльності.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Теорії 

просторової організації» є складовою освітньо-наукової програми «Урбаністика та 
регіональний розвиток» підготовки фахівців за освітнім  рівнем «магістр» у галузі 
знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія. Дисципліна «Теорії 
просторової організації» є обов’язковою і викладається студентам у 1 семестрі в обсязі 
6 кредитів ECTS. Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню сучасних 
концепцій просторової організації, зокрема концепцій регіоналізації простору, 
концепцій поляризації простору, концепцій кластерно-мережевої організації простору 
та концепцій перцепції простору.  

 
4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни: 

 ознайомлення студентів із сучасними теоріями просторової організації (ЗК 2); 
 формування у студентів вмінь застосовувати сучасні знання теорій і концепцій 

просторової організації для дослідження суспільно-просторових систем на різних 
рівнях просторової організації, самостійно визначати актуальні аспекти 
прикладних напрямів суспільно-географічних досліджень, здатності критично 
оцінювати ключові тренди перебігу суспільно-географічних процесів з точки 
зору формування нових напрямів наукових досліджень та отримання нових знань 
(СК 1, СК 10, СК 11); 

 формування у студентів здатності до наукового аналізу сучасних проблем та 
особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів 
раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у 
сфері міського та регіонального розвитку і планування територій для      
забезпечення сталого розвитку міст і регіонів (СК 2); 

 формування у студентів вмінь працювати у міжнародних дослідницьких 
колективах у сфері професійної діяльності (ЗК 7). 
 
 
 
 



4. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність∗) Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати сучасні концепції просторового розвитку, зокрема: 
1.1  сутність полімасштабності просторового 

розвитку; 
Лекції, 

семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповіді та 
доповнення на   
семінарських 

заняттях, 
тематичні 
контрольні 

роботи, 
іспит  

 

5% 

1.2 сучасні концепції регіоналізації 
простору; 

Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота  

5% 

1.3 сутність нерівномірності просторового 
розвитку; 

Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

1.4 сучасні концепції поляризації простору; Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

1.5 сутність комплексності просторового 
розвитку; 

Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

1.6 сучасні концепцій кластерно-мережевої 
організації простору; 

Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

1.7 сутність суб’єктивного сприйняття 
простору; 

Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

1.8 сучасні концепції перцепції простору. Лекції, 
семінарські 
заняття,  

самостійна 
робота 

5% 

2 Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних ситуаціях, зокрема: 
2.1 застосовувати на практиці методичні Лекції,  до 40% 

                                           
 



основи сучасних концептів просторової 
організації; 

семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

 
Відповіді та 

доповнення на 
семінарських 

заняттях, 
тематичні 
контрольні 

роботи, 
індивідуальне  

творче 
завдання, 

іспит  
 

2.2 оцінювати гостроту прояву проблем  
розвитку міст та регіонів; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

2.3 здійснювати комплексну оцінку 
наслідків прояву проблем розвитку міст 
та регіонів; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

2.4 розробляти стратегії розвитку міст та 
регіонів з використанням засад сучасних 
концепцій просторового розвитку. 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

3. Комунікація    
3.1 вироблення у студентів комунікативних 

навичок, практичних навичок щодо 
спілкування з фахівцями та експертами з 
розвитку міст і регіонів та регіональної 
економіки, у тому числі в міжнародному 
контексті, пошуку компромісних рішень.  

Семінарські  
заняття, 

презентація, 
вирішення 

конкретних 
задач та 
ситуацій 

 

Відповіді та 
доповнення на 
семінарських 

заняттях, 
індивідуальне  

творче 
завдання,  

іспит 

до 10% 

4. Автономність та відповідальність  
4.1 розуміння особистої відповідальності за 

професійні та управлінські рішення у 
сфері розвитку міст та регіонів, 
управління регіональним розвитком. 

Семінарські 
заняття, 
дискусія, 

вирішення 
конкретних 

задач та 
ситуацій  

 

Відповіді та 
доповнення на 
семінарських 

заняттях, 
індивідуальне  

творче 
завдання,   

тематичні 
контрольні 

роботи, 
іспит 

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 1.6 1.7 1.8 

Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 
навички для дослідження природно- і суспільно- 
територіальних систем на різних рівнях просторової 
організації (ПР01) 

+ + + + + + + + 

Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні         



аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах  
досліджень, розробляти та управляти проєктами у сфері 
географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку (ПР14) 
Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку  
природно- і суспільно-географічних процесів для 
формування нових напрямів наукових досліджень (ПР15)  

        

 
                                        Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання  2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 
навички для дослідження природно- і суспільно- 
територіальних систем на різних рівнях просторової 
організації (ПР01) 

+ + + +  + 

Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні 
аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах  
досліджень, розробляти та управляти проєктами у сфері 
географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку (ПР14) 

+ + + +  + 

Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку  
природно- і суспільно-географічних процесів для 
формування нових напрямів наукових досліджень (ПР15)  

+ + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки:  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 
результатами виступів на семінарах, написання письмових тематичних контрольних 
робіт, іспиту. 

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

результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання) –  до 5% за кожний;  
результати навчання – 2.1-2.4  (вміння) – до 40%;  
результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%;  
результати навчання – 4 (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 

 
За національною шкалою За 100-бальною шкалою 

Відмінно 90-100 
Добре 75-89 

Задовільно 60-74 
Незадовільно 0-59 



 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Частина  1. Сучасні концепції регіоналізації та 
поляризації простору 

Тема 1. Концептуалізація просторового розвитку. 2 2 10 
Тема 2. Полімасштабність просторового розвитку. 
Концепції регіоналізації простору. 6 2 25 

Тема 3. Комплексність просторового розвитку. 
Концепції кластерно-мережевої організації простору. 6 2 25 

Частина 2. Сучасні концепції нерівномірності просторового розвитку  
та перцепції простору 

Тема 4. Нерівномірність просторового розвитку. 
Концепції поляризації простору.  6 3 25 

Тема 5. Суб’єктивність сприйняття простору. 
Концепції перцепції простору.  6 2 25 

Тема 6. Суспільно-просторова нерівність 
регіонального розвитку. 2 2 13 

Тема 7. Концептуальні основи сучасних стратегій 
регіонального розвитку. 2 2 10 

Всього 30 15 133 
 
Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 

лекції – 30 год. 
семінарські заняття – 15 год. 
консультації – 2 год. 
самостійна робота – 133 год. 
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