
Анотація навчальної дисципліни  

ГЕОГРАФІЯ МІСТ СВІТУ 

1. Назва дисципліни – «Географія міст світу 

2. Лектор – доцент Сегіда  Катерина Юріївна 

3. Курс – 2 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), весняний семестр. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т. ч. лекції – 24, практичні 

заняття – 36‚ самостійна робота – 60). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – опанування студентами знань щодо просторової еволюції, 

закономірностей розвитку й особливостей функціонування міст та міських 

поселень; формування теоретико-методологічних основ дослідження процесів 

урбанізації та просторово-часового розвитку міст; закріплення знань та 

практичних навичок суспільно-географічних досліджень міст та урбаністичних 

процесів. 

Завдання: вивчити теоретичні та методологічні засади виникнення та 

розвитку міст в регіональному аспекті; проаналізувати теоретико-

методологічних основи ведення урбаністичних досліджень; дослідити 

просторово-часові аспекти розвитку та розміщення міст світу і міського 

населення. 

Зміст: Розділ 1. Теоретичні засади та методи дослідження міст. 

Геоісторія міст. Геоурбаністика. Традиційні та спеціальні методи 

дослідження міст. Порівняльний аналіз та соціологічні методи дослідження 

міст. Новий урбанізм. Міський простір: концепція третього місця, публічні 

простори. Античні міста. Середньовічні міста. Ідеальне місто. Індустріальне 

місто та місто модерну. Постіндустріальне місто та постметрополіси. 

Футуристичні уявлення про місто. Розділ 2. Просторові аспекти розвитку 

міст та міського населення. Світові та глобальні міста. Міста-держави. 

Урбаністичні процеси в країнах колишніх колоніях. Особливості розвитку та 

функціонування міст Африки. Хиба урбанізація та соціальні проблеми. Міста 

розташовані в несприятливих природних умовах: міста в пустелях, приполярні 

поселення, гірські міста. Стрімкий розвиток азійських міст. Традиційні 

європейські міста. Проблеми функціонування міст США. Українські міста в 

світових рейтингах; проблеми та перспективи розвитку.  

7. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів згідно з програмою курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), експрес-опитування, виконання 

практичних завдань та їх перевірка, контрольні роботи (поточна та підсумкова).  

9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять.  

10. Мова викладання – українська. 


