




ВСТУП 
1.Мета дисципліни – Сформувати у студентів здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері урбаністичної географії із застосуванням сучасних теорій та методів 
дослідження об’єктів, територій та процесів у міських системах із використанням комплексу 
міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації за допомогою детального вивчення 
просторової еволюції й особливостей прояву урбанізації в різних регіонах, створення у студентів 
їхнього сприйняття як особливих географічних об'єктів і процесів у країнах різного типу, а також 
розуміння тенденцій розвитку суспільства в урбанізованому світі. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. успішне   опанування    дисциплін    «Математико-статистичні    методи    в    географії», 

«Географія України», «Економічна географія», «Фізична географія», «Суспільно-
географічна картографія»; 

2. знання теоретичних основ суспільної та економічної географії, розміщення продуктивних 
сил, управління розвитком регіону; 

3. володіння базовими навичками загальнонаукових методів, джерелознавчого аналізу, 
картографічного моделювання, системно-структурного аналізу; історико-географічного 
підходу. 

3. Анотація навчальної дисципліни У системному дослідженні міст та їхніх мереж дисципліна 
"Урбаністична географія", в якій інтегруються знання багатьох наук, посідає провідне місце. Використання 
доробку різних наукових галузей через призму суспільно-географічного підходу 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. 
Змістовна складова дисципліни включає аналіз історико-географічних, політичних, соціальних, економіко- 

географічних, проектувальних та інших аспектів розвитку міст і міських систем. Актуальність дисципліни 
зумовлена кількома положеннями. По-перше, на сьогодні більше половини населення Землі зосереджено в 
містах, які становлять основну форму розселення людей. По-друге, міські утворення є фокусами взаємодії 
соціальних, економічних, екологічних, транспортних та інших проблем. Розуміння цього та володіння 
необхідною інформацією і методами дослідження з метою управління розвитком, сприяють їхньому 
вирішенню. Таким чином, по-третє, вивчення розвитку міських поселень і мереж є важливим як для 
науковців, так і для фахівців, які приймають рішення щодо просторової організації розвитку будь-якої 
території. 

4. Завдання (навчальні цілі): Функціональна складова дисципліни передбачає опанування такими 
компетенціями, як здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку урбаністичної географії, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя, здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (ЗК-3), здатність зосереджуватись на 
якості та результаті при виконанні завдань (ЗК-6), здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 
у сфері урбаністичних досліджень (ЗК-15). 
Зокрема, навчальні цілі включають: 

- Ознайомлення з провідними теоретичними концепціями вивчення міст, формування вміння доцільно і 
критично використовувати географічні поняття, концепції, парадигми, теорії, ідеї, принципи їх розвитку 
для пояснення урбаністичних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, 
регіональному, державному, локальному); визначення ролі міст в розселенні і територіальній структурі 
господарства, формування спроможності ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 
об’єкти в урбанізованому середовищі, їхні властивості та притаманні їм процеси (CК-2); 

- Аналіз геоісторичних етапів і регіональних особливостей розвитку урбанізаційних процесів у країнах 
різного типу, можливість застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії 
розвитку і складу міст і міських систем у різних типах країн; вміння характеризувати історико-
географічні, соціальні, економіко-географічні, містобудівні та інші аспекти розвитку міст та 
урбаністичних систем, аналізувати склад і будову міських систем на різних просторово-часових рівнях 
(СК-4). 



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 

(за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и
Ко
д

Результат навчання

1.1 Предмет і завдання урбаністичної географії. 
Визначення міста. Функції міст. Критерії виділення міст. 
Властивості й фактори формування міст. Методологічні 
засади дослідження міст.

Лекція  

Практична

тест, бліц 
опитування, 
виступ, 
реферат, 
екзамен

5%

1.2 Економіко-географічне положення як визначальне поняття 
урбаністичної географії. Класифікації і типології міст.

Лекція  
Практична

5%

1.3 Значення історичного аналізу розвитку міст. Причини 
виникнення міст. Основні історичні типи міст.

Лекція  
Практична 5%

1.4 Теоретичні підходи дослідження міст: Місто як система. 
Місто в просторі, місто я к місце. Основні типи 
архітектурно-планувальної структури сучасних міст. 
Територіальна структура великих міських 
утворень/столичних регіонів. Каркасна концепція вивчення 
міст. Опорний каркас розселення.

Лекція  

Практична
5%

1.5 Визначення і сутність процесу урбанізації. Характерні 
ознаки сучасної урбанізації. Особливості просторової 
еволюції урбанізації. Субурбанізація, періурбанізація, 
рурбанізація, деурбанізація. Руралізація міст. 
Визначальні риси міського способу життя. Глобальність 
урбанізаційних процесів. Хибна і реальна урбанізація.

 Лекція 
Практична 5%

1.6 Показники урбанізації і урбанізованості. Поняття 
"урбаністична структура", "територіально-урбаністична 
структура". Стадії урбанізації за Дж. Джібсом. Модель Л. 
Клаасена. Характеристика стадій урбанізації. Фази і типи 
урбанізації. Явище демографічної інверсії.

Лекція  

Практична
5%

1.7 Історичні етапи розвитку міст. Регіональні особливості 
світових урбанізаційних процесів. Кількісні зміни міського 
і сільського населення у світовому розрізі та за регіонами. 
Макрополізація світу. Формування агломераційних і 
надагломераційних утворень. Поняття 
мегалополісу, головні мегалополіси світу.

 Лекція 
Практична 5%

1.8 Передумови сучасних процесів розвитку міст в Україні. 
Етап зародження і становлення міст. Індустріальний 
період розвитку міст. Період незалежної України. 
Чинники гальмування процесу субурбанізації в Україні.

 Лекція 
Практична 5%

1.9 Особливості сучасних урбанізаційних процесів в Україні. 
Рівень урбанізованості, урбанізаційна структура України і 
її просторова диференціація. Міські агломерації в Україні. 
Проблеми і перспективи розвитку урбанізаційних 
процесів в Україні.

 Лекція 
Практична 5%

1.1
0

Агломерація , як просторова форма урбанізації . 
Просторовий і функціональний феномен агломерації. 
Просторова структура агломерації. Агломераційні 
поселення (міста-супутники). Основні типи міст- 
супутник ів . Шляхи формування агломерац ій . 
Моноцентричні і поліцентричні агломерації. 
Властивості агломерацій. Характерні риси і економічні 
передумови розвитку агломерації. Етапи формування 
агломерацій.

 Лекція 
Практична

5%

2.1 Володіти термінологічним апаратом, методами і 
прийомами суспільно-географічного 
аналізу урбанізаційних процесів

практична, 
самостійна 
робота

Виступи, 
презентації, 

бліц 
опитування, 



2.2
.

Доцільно і критично використовувати географічні поняття, 
концепції, парадигми, теорії, ідеї, принципи їх розвитку 
для пояснення урбаністичних явищ і процесів на різних 
просторових рівнях (глобальному, 
регіональному, державному, локальному)

Практична
опитування, 
реферат, 
екзамен

2.3 На основі аналізу міжнародної статистики, звітів UN 
World Urbanization Prospects визначати тренди динаміки 
міських утворень у різних регіонах

Практична

до 20%
2.4
.

Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати 
нові об’єкти в урбанізованому середовищі, їхні 
властивості та притаманні їм процеси (ФК-10)

Практична, 
Самостій

на  
робота

2.5
.

Аналізувати чинники і наслідки соціально-економічних і 
просторових перетворень міст в різних типах країн; 
склад і будову міських систем на різних просторово-
часових 
рівнях.

Практична, 
Самостійна  
робота

2.6 Визначати значення, переваги і недоліки ЕГП для 
розвитку міста, прогнозувати можливу динаміку міського 
розвитку

Практична 
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.

аналітична 
доповідь, 
дискусія

виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 
робіт до 

10%

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

аналітична 
доповідь, 
дискусія, 
самостійна 
робота

Самостійна 
робота до 

10%

4.2
.

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

аналітична 
доповідь, 
самостійна 
робота, 
дискусія

Самостійна 
робота, залік до 

10%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається 

за результатами виступів (презентацій), рефератів, практичних робіт, письмових модульних контрольних 
робіт (тест). 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні 

така: 
✓ результати навчання – 1.1 – 1.10 (знання) - до 5% закожен; 
✓ результати навчання – 2(вміння РН 2.1-2.6) - до 20%; 
✓ результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%. 
✓ результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 10% за кожен. 

Семестрове оцінювання. У курсі передбачено 2 змістовних частини. У змістовну частину 1 
входять теми: 1 - 4. У змістовну частину 2 – теми 5 - 8. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 
практичних/семінарських занять. Завершується дисципліна – заліком . Обов’язковим для допуску до 
іспиту є виконання всіх практичних робіт та виступи на семінарах. 

Упродовж семестру, після завершення змістовних модулів, проводяться модульні 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 (не менше 10, 15 та 5 балів 

Результати 
навчання 
дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 
(назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

1.
1
0

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

3 4.
1

4.
2

ПРН 5. Застосовувати концептуальні знання 
природничих і соціально-економічних наук 
при виконанні завдань геодезії та 
землеустрою.  

+ + + + + + + + + + + + + +

ПРН 10. Обирати і застосовувати 
інструменти, обладнання, устаткування 
та програмне забезпечення, які 
необхідні для дистанційних, наземних, 
польових і камеральних досліджень у 
сфері геодезії та землеустрою. 

+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН17. Володіти методами організації 
топографо-геодезичного і землевпорядного 
виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та 
землевпорядної продукції на основі 
використання знань з основ законодавства і 
управління виробництвом. 

+ + + + + + + + + + + +



відповідно). 

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. 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. 

2. Організація оцінювання: 
Оцінювання усіх видів робіт здійснюється впродовж семестру, включаючи і самостійну 

роботу та виконання практичних завдань. 

3. Шкала відповідності оцінок 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

Загальний обсяг:  90 год, в тому числі: лекцій - 14 год., практичні заняття - 28 год., самостійна робота - 48 год. 

№ Тема Кількість годин

Лекції Практ
ичні

Самост. 
робота

Змістовна частина І. Теоретичні основи географічних досліджень міст

1
Місто як об’єкт дослідження суспільної географії. Методологічна база 
урбаністичних досліджень.

2
4

2 Економіко-географічне положення міста. Класифікація і типологія міста. 2 4 8

3 Теоретичні основи дослідження міст. 2 4 8

4 Теоретичні основи дослідження урбанізаційних процесів. 2 4 8

Модульна контрольна робота 1

Змістовна частина ІІ. Масштаби і тенденції розвитку урбанізаційних процесів у 
світі і Україні.

5 Головні тенденції і тренди сучасної урбанізації в країнах світу 2 4 8

6 Історичні етапи розвитку урбанізаційних процесів в 
Україні

2 4 8

7 Сучасні особливості розвитку міст в Україні. Міста у складі агломерацій 2 4 8

Модульна контрольна робота 2

ВСЬОГО 14 28 48

Зараховано / Passed 60-10
0

Не зараховано / Fail 0-59
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