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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 / 90 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), семінари (16 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є 

необхідною умовою освітнього процесу, базується на 

недопущенні практик списування, плагіату, фабрикації. 

Академічна доброчесність регламентується Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

https://cutt.ly/wjnCbK1 

Відвідування занять. 

Відвідування аудиторних занять здобувачами вищої освіти 

є необхідна та обов’язкова складова освітнього процесу. 

Вагомими причинам пропусків занять можуть бути: 

хвороба, відрядження, академічна мобільність, за наявності 

відповідних документів. Про відсутність на занятті та 

причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача особисто, або через старосту. За об’єктивних 

причин ( міжнародна мобільність, карантин) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником 

курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти має можливість за власної 

ініціативи самостійно підготувати доповідь відповідно до 

тем робочої програми: лекційних, лабораторних занять на 

основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

тематикою дисципліни, або поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем, або дотичних тем; самостійно 

вибирати тему доповіді використовуючи літературний 

фонд наукової бібліотеки університету, Інтернет мережі з 

творчою обробкою отриманої інформації. 

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: комплексний аналіз і 

вивчення міських поселень, міських мереж і систем, 
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процесів урбанізації, міських агломерацій та урбанізованих 

зон надагломераційного рівня 

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни: сприяти підготовці географів 

до дослідницької, викладацької та практичної роботи над 

проблемами урбанізації та міст в наукових, проектних, 

освітніх організаціях, а також адміністративних і 

підприємницьких структурах. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати особливості процесів глобалізації економічного, 

соціального, політичного, культурного і духовного 

розвитку людства, головні закономірності розвитку 

глобальних проблем, глобалізації, глобалістики 

Розуміти специфіку сучасної урбанізації; рівні, темпи 

урбанізації у різних країнах світу; проблеми, пов’язані з 

урбанізацією, та шляхи їх розв’язання. 

Знати класифікацію і типологію міст; найбільші 

агломерації та мегалополіси світу; світові міста, їх функції, 

роль у сучасній економіці 

Здійснювати геопланування та містобудівну політику. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у 

навчанні, власної професійній діяльності та на межі 

предметних галузей. 

Здатність до системного географічного мислення. 

Здатність використовувати головні закономірності і 

моделі розселення для обґрунтування раціональної 

територіальної організації урбанізованих систем, 

визначення проблем та перспектив їх розвитку. 

Здатність виявляти та оцінювати вплив глобалізації на 

регіональні міські системи та просторові моделі світової 

економіки з урахуванням ролі глобальних міст 

Здатність ідентифікувати, вимірювати та оцінювати 

фактори у просторово-часовому континуумі для 

моделювання траєкторій розвитку міст, регіонів і країн, 

визначати їх інноваційно-інвестиційний потенціал. 

Зміст дисципліни Вступ. Основні історичні етапи розвитку міст 

Урбанізація. Суть процесу урбанізації 

Міста та територіальна організація виробничих сил.  

Агломерація поселень. Мегаполіс 

Економіко-географічне положення – фундаментальне 

поняття географічної теорії міста 

Екологічні проблеми міст 

Головні риси географії міст України та їх регіональні 

особливості 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 

опитування; підготовка до семінарських занять; виконання 

модульного контролю; опрацювання 

тем, винесених на самостійне вивчення; виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань 

Міждисциплінарні зв’язки Географія материків і океанів; Фізична географія України; 

Регіональна економічна і соціальна географія; Економічна і 

соціальна географія України 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

1. Геоурбаністика : навч. посіб. / авт.-уклад. О. Д. Лаврик. 

Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. 150 с. 



бібліотеки УДПУ та ін.) 2. Гладкий О. В., Іщук С. І. Географія міст. 

Геоурбаністика : підручник. Київ : Паливода А. В., 

2014. 300 с. 

3. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія : світи, 

реґіони, концепти / пер. з англ., за ред. О. Шаблія. Київ : 

Либідь, 2004. 740 с. 

4. Джаман В. О. Регіональні системи розселення : 

демогеографічні аспекти. Чернівці : Рута, 2003. 392 с. 

5. Дронова О. Л. Геоурбаністика : навч. посіб. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2014. 419 с. 

Поточний контроль Поточне оцінювання на семінарському занятті; модульний 

тестовий контроль; оцінка за виконання ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини – види та 

критерії оцінювання відображені в робочій програмі з 

дисципліни. https://cutt.ly/zjnX8x1 

Підсумковий контроль Іспит 

 

 

Розробник   Лаврик Олександр Дмитрович 

https://cutt.ly/zjnX8x1

