




ВСТУП 

 

Програма навчальної практики складена відповідно до освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів «Геоурбаністика, регіоналіс-

тика та країнознавство» за спеціальністю 106 Географія.   

 
1. Опис практики 

 

1.1. Мета практики – поглиблення і закріплення теоретичних знань з дис-

ципліни «Вступ до геоурбаністики», оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та засобами урбаністичних досліджень у процесі комплекс-

ного суспільно-географічного вивчення міського простору конкретного міста; по-

глиблення і закріплення теоретичних знань з дисципліни «Вступ до регіоналісти-

ки та країнознавства», оволодіння студентами сучасними методами, формами ор-

ганізації та засобами регіональних досліджень у процесі комплексного суспільно-

географічного вивчення міст конкретного регіону; продовження формування у 

студентів урбаністичного сприйняття географічних об'єктів і процесів, а також 

розуміння тенденцій розвитку суспільства в сучасному високоурбанізованому се-

редовищі. 

 

1.2. Основні завдання практики:  
- закріпити теоретичні знання, практичні навики і уміння, отримані студен-

тами на лекційних та практичних заняттях з дисциплін «Вступ до геоурбаністики» 

та «Вступ до регіоналістики та країнознавства»; розширити коло теоретичних по-

нять і практичних умінь як бази для вивчення наступних дисциплін; 

- ознайомити студентів з принципами і методами організації маршрутних і 

стаціонарних урбаністичних та регіональних досліджень; 

- показати можливості пошуку, здобуття і системно-структурного суспіль-

но-географічного аналізу різноманітної статистичної, соціологічної, картографіч-

ної, історичної, культурологічної, візуальної та іншої інформації під час прове-

дення урбаністичних та регіональних досліджень; 

- закріпити практичні навички первинного збору матеріалів під час польово-

го етапу і підготовка їх до подальшого аналітично-конструктивного опрацювання; 

- оволодіти сучасними методами, формами організації та засобами польових 

урбаністичних і регіональних досліджень та особливостями виконання камераль-

них робіт;  

- формувати комплексне уявлення про місце і роль міста, що вивчається, в 

соціально-економічному комплексі регіону та країни, його ресурсному потенціалі, 

особливостях територіальної організації населення, господарства, соціальної сфе-

ри та її інфраструктури;  

- сформулювати чітке розуміння суті складання комплексної суспільно-

географічної характеристики міського простору конкретного міста з виявленням 

головних факторів, своєрідності, територіальної диференціації, актуальних про-

блем і можливих перспектив його соціально-економічного розвитку;  

- формувати навички складати звіт про проходження навчальної практики;   

- формувати навички самостійної роботи студентів при проведенні польових 



навчальних занять. 

Основною базою навчальної практики з урбаністичних та регіональних дос-

ліджень є міський простір Харкова та інших міст Харківської області.  

Термін проходження практики – 6 тижнів ІІ семестру бакалавріату. 

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво навча-

льною практикою з урбаністичних та регіональних досліджень здійснюють заві-

дувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства та деканат фа-

культету геології, географії, рекреації і туризму. Безпосередніми керівниками на-

вчальної практики є викладачі кафедри соціально-економічної географії і регіоно-

знавства. 

 

1.3. Кількість кредитів – 6  

 

1.4. Загальна кількість годин – 180 

 

1.5. Характеристика практики 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

 

1.6. Заплановані результати діяльності під навчальної практики з урба-

ністичних та регіональних досліджень. 

Сформовані компетентності: базові знання фундаментальних наук в обся-

зі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; здатність органі-

зувати професійну роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

праці; здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі приро-

дничих наук (географії) для проведення урбаністичних та регіональних дослі-

джень. 

За підсумками навчальної практики з урбаністичних та регіональних дослі-

джень студенти повинні досягти таких результатів навчання:  

- теоретичні і методичні основи курсів «Вступ до геоурбаністики» та «Вступ 

до регіоналістики та країнознавства», їх основні поняття та практичні навики про-

ведення урбаністичних та регіональних досліджень;  

- уміння планувати, організовувати та проводити стаціонарні і польові ур-

баністичні та регіональні дослідження;  

- отримання навичок з організації та проведення маршрутних і стаціонарних 

урбаністичних та регіональних досліджень; уміння вести документацію під час 

збору матеріалів польового етапу досліджень; 

- оволодіння сучасними методами, формами організації та засобами польових 

урбаністичних і регіональних досліджень та особливостями виконання камераль-

них робіт; 

- уміння отримати необхідну статистичну, соціологічну, картографічну, істо-

ричну, культурологічну, візуальну та іншу інформацію в ході польових та камера-



льних досліджень; 

- оволодiння методикою складання комплексної суспільно-географічної ха-

рактеристики міського простору конкретного міста; 

- уміння критично аналізувати, оцінювати та прогнозувати суспільні явища і 

процеси в сучасному високоурбанізованому середовищі; 

- уміння використовувати спеціальне програмне забезпечення для обробки 

статистичних даних та отримання нової інформації в урбаністичних та регіональ-

них дослідженнях; 

- уміння оформлювати результати у звіт та виконувати завдання як складової 

частини колективного звіту про практику. 

 

2. Тематичний план навчальної практики з урбаністичних  

та регіональних досліджень 

 

РОЗДІЛ 1. Урбаністичні дослідження  

 

Тема 1. Підготовка до урбаністичних досліджень в межах міста 

Загальний збір студентів. Установча конференція. Ознайомлення з програ-

мою навчальної практики. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Вибір 

ділянки дослідження міста Харкова. Розподіл робіт по групах, бригадах, отриман-

ня завдань. Підбір необхідної літератури, статистичної і картографічної інформа-

ції; робота з джерелами інформації.  

 

Тема 2. Складання загального портрета міста Харкова 

Історичні відомості про місто (історії формування міста, його заселення, го-

сподарського освоєння). Сучасний Харків у загальноукраїнських та світових рей-

тингах. Роль міста в соціально-економічному розвитку регіону. Стисла суспільно-

географічна характеристика міста. Географічний образ міста.  

 

Тема 3. Просторова організація міста Харкова 

Аналіз генерального плану міста Харкова. Визначення моделі територіаль-

ної структури міста. Адміністративно-територіальний поділ міста. Функціональне 

зонування міста. Тип архітектурно-планувальної структури міста.  

 

Тема 4. Комплексне суспільно-географічне дослідження міського просто-

ру на обраній ділянці 

Суспільно-географічне положення: аналіз та оцінка положення ділянки дос-

лідження на карті міста.  

Історико-географічні відомості: історія засвоєння, заселення та забудови 

міського простору на обраній ділянці дослідження. Складання комп'ютерної кар-

тографічної основи ділянки дослідження. 

Природні умови та ресурси: рельєф, гідрографія, мікроклімат. Флора і фау-

на. Міські природні ландшафти. Озелененість ділянки дослідження. Екологічна 

ситуація та якість навколишнього середовища. 

Геотопоніміка ділянки дослідження (аналіз назв географічних об’єктів – 

вулиць, провулків, площ тощо). 



Міська інфраструктура в межах ділянки дослідження: транспортна, соціа-

льна, виробнича, фінансова, ринкова, інституційна тощо 

Функціональне зонування міського простору в межах ділянки дослідження. 

Якими об’єктами (підприємствами, закладами, установами, організаціями, будів-

лями тощо) представлена кожна виділена функціональна зона. Яке функціональне 

зонування – вертикальне чи горизонтальне, жорстке чи гнучке – характерне для 

ділянки дослідження. Підземна урбаністика. 

Культурна спадщина та архітектурний ансамбль: археологічні, історичні, 

ландшафтні об’єкти, об'єкти монументального мистецтва, об'єкти архітектури та 

містобудування, об'єкти садово-паркового мистецтва, об'єкти науки і техніки. Ар-

хітектурний ансамбль ділянки дослідження. 

Трансформації міського простору в межах ділянки дослідження (приклади 

реновації, джентрифікації, деіндустріалізації, ревіталізації, комерціалізації, терци-

арізації, сакралізації, редевеломпенту тощо). 

Проблеми міського простору в межах ділянки дослідження (соціально-

культурні, економічні, технічні, екологічні, транспортні тощо). Рекомендації з їх 

вирішення. Brownfield- та greyfield-території та пропозиції щодо їх повторного 

використання.  

 

РОЗДІЛ 2. Регіональні дослідження  

 

Тема 5. Порівняльна суспільно-географічна характеристика міст Хар-

ківської області та іншого регіону України (на вибір студента) 
Порівняльна суспільно-географічна характеристика міст Харківської області 

та іншого регіону України (на вибір студента) за визначеним планом: кількість 

міст; їх класифікаційні ознаки за чисельністю населення, функціями, ЕГП тощо; 

чисельність населення та її динаміка; питома вага населення міст в населенні ре-

гіону та її динаміка.  

 

РОЗДІЛ 3. Звіт з навчальної практики з урбаністичних  

та регіональних досліджень 

 

Тема 6. Оформлення та захист звіту з навчальної практики з урбаніс-

тичних та регіональних досліджень 
Впорядкування матеріалів дослідження. Оформлення матеріалів польових 

досліджень, оформлення матеріалів камеральних досліджень. Оформлення текс-

тового звіту з навчальної практики з урбаністичних та регіональних досліджень. 

Складання фото- та відеозвіту і презентації до підсумкової доповіді на захисті. 

Захист звіту з навчальної практики з урбаністичних та регіональних досліджень. 

 

3. Структура навчальної практики з урбаністичних  

та регіональних досліджень 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 



пол. кам. інд. с.р. пол. кам. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1. Урбаністичні дослідження 

Разом за розді-

лом 1 
120 60 40  20    

 
 

Розділ 2. Регіональні дослідження 

Разом за розді-

лом 2 
45  15  30      

Розділ 3. Звіт з навчальної практики з урбаністичних та регіональних дос-

ліджень 

Разом за розді-

лом 3 
15  15        

Усього годин 180 60 70  50      

 

4. Вимоги до бази практики з урбаністичних  

та регіональних досліджень 

 

Основною базою навчальної практики з урбаністичних та регіональних дос-

ліджень є міський простір Харкова та інших міст Харківської області. На обраній 

ділянці дослідження відбувається ознайомлення студентів з принципами і мето-

дами організації маршрутних і стаціонарних урбаністичних та регіональних дос-

ліджень. Під час практики  проводиться інструктаж з охорони праці та техніки 

безпеки. 

 

5. Теми польових та камеральних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Польовий етап практики  

1 Проведення частини комплексного суспільно-географічного 

дослідження міського простору на обраній ділянці: 

 Природні умови та ресурси;  

 Міська інфраструктура; 

 Функціональне зонування міського простору;  

 Культурна спадщина та архітектурний ансамбль;  

 Трансформації міського простору 

60 

Камеральний етап практики  

2 Підготовка до урбаністичних досліджень в межах міста 2 

3 Складання загального портрета міста Харкова 10 

4 Аналіз просторової організації міста Харкова 12 

5 Проведення частини комплексного суспільно-географічного 

дослідження міського простору на обраній ділянці: 

 Суспільно-географічне положення; 

 Історико-географічні відомості; 

 Геотопоніміка; 

16 



 Проблеми міського простору 

6 Складання порівняльної суспільно-географічної характерис-

тики міст Харківської області та іншого регіону України (на 

вибір студента) 

15 

7 Оформлення та захист звіту з навчальної практики з урбаніс-

тичних та регіональних досліджень 

15 

Всього 130 

 

6. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 

Складання порівняльної суспільно-географічної характеристи-

ки міст Харківської області та іншого регіону України (на ви-

бір студента) 

30 

2 

Обробка та систематизація зібраної статистичної, соціологіч-

ної, картографічної, історичної, культурологічної, візуальної та 

іншої інформації, аналітично-конструктивне її опрацювання 

20 

Всього 50 

 

7. Індивідуальні завдання  

 

8. Методи контролю 

По закінченню навчальної практики з урбаністичних та регіональних дослі-

джень студенти повинні оформити та захистити звіт. 

Вимоги до звіту про навчальну практику. Під час кожного етапу практики 

звітування здійснюється у вигляді щоденника практики, індивідуального звіту та 

групового звіту. 

Оформлення звіту. Звіт повинен мати титульну сторінку, на якій зазнача-

ється назва установи, де виконувалась практика та факультет, кафедра (угорі). В 

центрі назва практики. В правому нижньому кутку записується прізвище, ім’я та 

по-батькові студентів, на рядок нижче номер академічної групи та підгрупи, а ще 

нижче прізвище та ініціали керівника практики, його науковий ступінь і звання. 

Внизу по центру ставиться назва міста та на останньому рядку рік проходження 

практики. У випадку успішного захисту звіту викладачем на титульній сторінці 

звіту ставиться позначка «оцінка» і власний підпис. 

Підбиття підсумків навчальної практики. Під час навчальної практики кон-

тролюється вміння використовувати здобуті теоретичні знання з дисциплін 

«Вступ до геоурбаністики» та «Вступ до регіоналістики та країнознавства»; сту-

пінь усвідомлення навчального матеріалу, вміння проводити самостійні дослі-

дження у польових умовах; вміння оформлювати матеріали польових досліджень, 

виконувати камеральні дослідження, обробляти отримані результати, робити ви-

сновки. 

Підсумки навчальної практики підводяться у процесі захисту звіту з навча-

льної практики з урбаністичних та регіональних досліджень. Студенти, які вико-



нали всі завдання згідно програми практики, оформили відповідно всім вимогам 

звіт і щоденник практики, отримують оцінку за чотирирівневою шкалою оціню-

вання в останній день практики. Студент, який не виконав програму практики, 

направляється на практику вдруге або відраховується з навчального закладу. 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Вид роботи Кількість балів 

Складання загального портрета міста Харкова 5 

Аналіз просторової організації міста Харкова 5 

Проведення комплексного суспільно-географічного 

дослідження міського простору на обраній ділянці 
50 

Складання порівняльної суспільно-географічної ха-

рактеристики міст Харківської області та іншого ре-

гіону України (на вибір студента) 

20 

Оформлення та захист звіту з навчальної практики з 

урбаністичних та регіональних досліджень 
20 

РАЗОМ 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі ви-

ди навчальної діяль-

ності протягом се-

местру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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