




ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – формування у студентів знань про територіальну 
ідентичність як одне з ключових понять сучасної суспільної географії, 
викликані нею просторово-часові трансформації, та вміння приймати відповідні 
аналітичні та управлінські рішення у сфері політичної географії та геополітики, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 
невизначених умов та вимог. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Теорія політичної географії та геополітики», 

«Теорія географічних місць»; 

2. Знання теоретичних основ суспільної географії, регіональної географії, 
географічного країнознавства; 

3. Володіння навичками пошуку суспільно-географічної інформації, нотування 
та реферування літературних і статистичних джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Розкриваються наукові підходи до 
визначення територіальної ідентичності, опису її структури, факторів, що 
визначають її формування; характеризуються суспільно-політичні наслідки 

територіальної ідентичності, зокрема, її вплив на електоральні, політичні та 
геополітичні процеси на різних просторових ієрархічних рівнях. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни націлені на оволодіння актуальними 
знаннями про концептуалізацію територіальної ідентичності, а також 
знайомство з історією формування (еволюції) поглядів на територіальну 
ідентичність (ЗК-2, СК-1), формування здатності виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми у галузі політичної географії та геополітики, до 
виникнення яких так чи інакше причетна територіальна ідентичність, із 
застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, 
основ законодавства і геопросторового управління територіально-політичними 
системами (ЗК-3, СК-2), формування здатності самостійно визначати та 
досліджувати аспекти територіальної ідентичності з використанням сучасних 
дослідницьких методів (СК-10). 

 



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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Предмет, принципи та історію розвитку 
гуманістичної географії як наукового 
напрямку. 

Лекція,  
семінарське заняття 

Опитування під 
час лекцій, 
доповіді та 
дискусії на 

семінарських 
заняттях, 

тематична 

контрольна 

робота, залік 

8% 

1.2 Сутність територіальної ідентичності, її 
ієрархічну та просторову структуру, 
фактори формування. 

Лекція,  
семінарське заняття 

8% 

1.3 Методи дослідження територіальної 
ідентичності. 

Лекція,  
семінарське заняття 

8% 

1.4 Взаємозв’язок адміністративно-

територіального устрою і територіальної 
ідентичності. 

Лекція,  
семінарське заняття 

8% 

1.5 Вплив територіальної ідентичності на 
електоральну поведінку населення, 
політичні та геополітичні процеси на різних 
просторових ієрархічних рівнях. 

Лекція,  
семінарське заняття 

8% 

1.6 Значення територіальної ідентичності для 
національної та місцевої політики пам’яті. 

Лекція,  
семінарське заняття 

 8% 

2.1 Творчо застосовувати наукові методи для 
дослідження територіальної ідентичності 
та/або її впливу на політичні та геополітичні 
процеси. 

Лекція,  
семінарське заняття 

Доповіді та 
дискусії на 

семінарських 
заняттях, 

тематична 

контрольна 

робота, залік 

12% 

2.2 Давати кількісну та якісну оцінку 
територіальної ідентичності для конкретної 
території / територіальної спільноти, та 
використовувати їх для прийняття 
аналітичних та управлінських рішень. 

Лекція,  
семінарське заняття 

 

12% 

2.3 Моделювати розвиток територіальної 
ідентичності в майбутньому, зокрема з 
урахуванням конкретних управлінських 
впливів або їх відсутності. 

Лекція,  
семінарське заняття 

12% 

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

Семінарські заняття Доповіді та 
дискусії на 

семінарських 
заняттях, залік 

8% 

4.1 Автономність та відповідальність: вміння 
планувати та проводити наукові 
дослідження територіальної ідентичності; 
розуміння особистої відповідальності за 
наслідки застосування дослідницьких 
методів та реалізації управлінських рішень. 

Семінарські заняття Доповіді та 
дискусії на 

семінарських 
заняттях, 

тематична 
контрольна 

робота, залік 

8% 

 

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 3.1 4.1 

ПР01. Застосовувати набуті теоретичні знання 
та практичні навички для дослідження 
територіально-політичних систем на різних 
рівнях просторової організації. 

+ + + + + + + + +   



ПР14. Формулювати наукові гіпотези, визначати 
актуальні аспекти у фундаментальних і 
прикладних напрямах дослідження, розробляти 
та управляти проєктами у сфері політичної 
географії та геополітики, геопросторового 
управління територіально-політичними 
системами та регіонального розвитку. 

+ + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих 
результатів навчання визначається за результатами роботи студентів на 
семінарських заняттях та написання письмових контрольних робіт. 

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

результати навчання – 1 (знання) – до 40%;  

результати навчання – 2 (вміння) – до 36%;  

результати навчання – 3 (комунікація) – до 8%;  

результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 8%  

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді 

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 виконання тематичних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: Опитування у письмовій формі проводяться з 
метою поточного контролю знань студентів під час лекцій. Робота на 
семінарських заняттях оцінюється по виконанню, відповідно до графіка 
проведення семінарських занять. 

Тематичні контрольні роботи проводяться у письмовій формі з включенням 
як тестових, так і аналітичних творчих завдань. Студенти, які отримали за 
тематичну контрольну роботу меншу за мінімально передбачену кількість балів, 
перескладають її. 

 

Оцінювання за формами контролю: 
 

  
ЗЧ1 ЗЧ2 

Min. – 
18 балів 

Max.– 30 
балів 

Min. – 18 
балів 

Max.– 30 
балів 

Опитування «1» х 5= 5 «2» х 5  = 10 «1» х 5= 5 «2» х 5  = 10 
Робота на  

семінарських заняттях 
«2» х 5 = 10 «3» х 5  = 15 «2» х 5 = 10 «3» х 5  = 15 

Тематична контрольна робота «3» х 1  = 3 «5» х 1 =5 «3» х 1  = 3 «5» х 1 =5 

«1» мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
 1 - мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску – 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). 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

Змістовна 

частина 1 

Змістовна 

частина 2 
Залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 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 
 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / Fail  0-59  

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  
 

Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Змістовна частина 1. Теоретична концептуалізація територіальної ідентичності 

1 

Тема 1. Гуманістична географія як науковий 
напрямок: предмет та принципи 
дослідження, історія розвитку 

2 1 8 

2 
Тема 2. Територіальна ідентичність: зміст 

поняття, історія концептуалізації 2 1 6 

3 
Тема 3. Ієрархічна та просторова структура 

територіальної ідентичності 2 1 6 

4 
Тема 4. Фактори формування та розвитку 

територіальної ідентичності 2 1 6 

5 
Тема 5. Методи дослідження територіальної 

ідентичності. 4 2 10 

6 

Тема 6. Перцепційні регіони / вернакулярні 
райони та конструктивістський підхід в 
районології 

2 1 8 

Змістовна частина 2. Прикладні аспекти територіальної ідентичності 

7 

Тема 7. Територіальна ідентичність та 
адміністративно-територіальний 
устрій 

2 1 8 

8 

Тема 8. Територіальна ідентичність, 

електоральна поведінка населення та 
геополітика 

2 1 8 

9 

Тема 9. Територіальна ідентичність як фактор 
стійкості та мінливості просторових 
територіальних систем 

2 1 6 

10 

Тема 10. Територіальна ідентичність, 
електоральна поведінка населення та 

геополітика 

2 1 8 

11 

Тема 11. Територіальна ідентичність та 
політика пам’яті в умовах 
постсоціалістичної транзитності. 

2 1 8 

 ВСЬОГО 24 12 82 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Семінарські заняття – 12 год. 
Консультації протягом семестру – 2 год. 
Самостійна робота студентів – 82 год. 



9. Рекомендована література: 

Основна:  
 

1. Олійник Я. Б., Гнатюк О. М. Територіальна ідентичність населення Подільського 
регіону. Монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. 223 с. 

2. Олійник Я., Гнатюк О. (2013). Методичні підходи до дослідження територіальної 
ідентичності населення. Український географічний журнал, 3, 34-40. 

3. Мусієздов О. О. (2016). Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: 
монографія. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 378 с. 

4. Нагорна Л. П. (2008). Регіональна ідентичність: український контекст. К.: ІПіЕНД 
імені І. Ф. Кураса НАН України. 405 с. 

 

Додаткова: 
 

1. Гнатюк О. (2012). Ієрархічна структурованість просторової ідентичності населення 
України. Економічна та соціальна географія, 65, 242–250. 

2. Гнатюк О. М. (2013). Урбаноніми міст України як маркер територіальної ідентичності 
населення. Часопис соціально-економічної географії, 15(2), 144–147. 

3. Гнатюк О. М. (2013). Чинники, що визначають територіальну ідентичність населення 
регіону. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і 
сучасність, 18(30), 262–274. 

4. Гнатюк О. М. (2014). Назви підприємств та організацій України як маркер 
територіальної ідентичності населення. Київський географічний щорічник, 9, 67–77. 

5. Гоманюк М. (2016). «Затаврований» Південь: від Геродота до декомунізації. Критика, 
219-220(1-2), 2-7. 

6. Гоманюк М. (2017). Панацея Таврии: топоним «приятный во всех отношениях». 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 39, 

209-214. 

7. Гоманюк М. (2020). Вернакулярные районы и государственные идеологии. 
Таврийский кейс. Ideology and Politics Journal, 15(1), 12-32. 

https://doi.org/10.36169/2227-6068.2020.01.00002 

8. Маркелюк А., Гоманюк М., Саркісов A. (2019). Картографічна інтерпретація даних 
соціологічного дослідження при вивченні соціальної перцепції простору. Наукові 
записки Херсонського відділу Українського географічного товариства, 11, 97-104. 

9. Мезенцева Н., Мезенцев К. (2005). Перцепційні портрети регіонів України. Регіональні 
проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (с. 208-213). 

Херсон: ПП Вишемирський. 
10. Міхеєва О. (2008). Регіональна ідентичність і політичний вимір (на прикладі 

Донецька). Схід – Захід: історико-культурологічний збірник, 9–10, 108–114. 

11. Bialasiewicz L. (2002). Upper Silesia: rebirth of a regional identity in Poland. Regional and 

Federal Studies, 12, 111–132. 

12. Chromý P., Kučerová S., Kučera Z. (2009). Regional identity, contemporary and historical 

regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. Regions and Regionalism, 9(2), 

9-19. 

13. Dobysh M., Yatsenko B. (2020). Borders, constituency politics, and “our man” voting in 
electoral geography of Ukraine. Belgeo, 2. https://doi.org/10.4000/belgeo.38851 

14. Gnatiuk O. The renaming of streets in post-revolutionary Ukraine: regional strategies to 

construct a new national identity. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol 

53(2), 2018, pp. 119-136. Doi: https://doi.org/10.14712/23361980.2018.13 



15. Gnatiuk O., Melnychuk A. (2019). Identities with historical regions – are they adapting to 

modern administrative division? The case of Ukraine. European Spatial Research and Policy, 

26(1), 175-194. https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.1.09 

16. Gnatiuk O., Melnychuk A. Historical heraldic symbols as a marker of reproducing and 

transforming regional identity: The case of Ukraine. Geographia Polonica, Vol. 94(4), 2021, 

pp. 589-607. Doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0222 

17. Graham B. (2000): The past in place: Historical geographies of identity. In B. Graham and C. 

Nash (Eds.), Modern historical geographies (pp. 70-99). Harlow: Pearson Education Limited. 

18. Homanyuk M. (2019). “Battle for Tavria”: A historical region in politics and in the market of 

goods and services. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 82, 20-26. 

https://doi.org/10.17721/2413-7154/2019.82.20-26 

19. Jańczak J. (2015). Phantom borders and electoral behavior in Poland historical legacies, 
political culture and their influence on contemporary politics. Erdkunde, 69(2), 125-137. 

https://doi.org/10.3112/erdkunde.2015.02.03 

20. Kasala K., Šifta M. (2017). The region as a concept: traditional and constructivist view. AUC 
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