
Анотація навчальної дисципліни  

ГЕОГРАФІЯ МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ 

 

1. Назва дисципліни – «Географія міського розселення» 

2. Лектор – доцент Кравченко Катерина Олексендрівана 

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

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т. ч. лекції – 32, практичні 

заняття – 32‚ самостійна робота – 56). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – опанування студентами знань щодо просторово-часових аспектів 

та закономірностей розвитку міських поселень та міского населення; 

формування теоретико-методологічних основ дослідження процесів урбанізації 

та просторового розподілу населення; закріплення знань та практичних навичок 

суспільно-географічних досліджень особлиростей розселення міського 

населення, його соціальних та просторових характеристик. 

Завдання: закріпити теоретичні та методологічні засади демографічних та 

урбаністичнх досліджень; вивчити основні закономірності розвитку та 

розподілу міського розселення населення світу, окремих країн і регіонів; 

проаналізувати наукові підходи щодо управління системою міського розселення 

та екістичної політики в містах; дослідити просторово-часові аспекти розвитку 

міського розселення населення. 

Зміст: Розділ 1. Теоретичні засади та методи дослідження міського 

населення. Географія міського населення: об’єктр, предмет, завдання 

курсу.Історія міських поселень: від перщих міст до сучасних мегаполівсів. 

Урбанізація, міський спосіб життся, субурбанізаці, рурурбанізація, 

котрурбанізація, хибна урбанізація. Право на місто та новий урбанізм.  

Відміння характеристики міського населення. Методи демографічних 

досліджень міського населеня. Фактори розселення населення. Перенаселення 

та щільність населення.Управління міськими геодемографічними системами.   

Розділ 2. Просторові аспекти розвитку міського населення. Просторова 

стуруктура міст. Субурбанізація та розтягнення міст. Теорія «центр 

переферія»в контексті розселення міського населення. Економічні аспекти 

розвитку міст та міського населення. Давні міста Африки: соціальні пролеми 

сучасних міських жителів. Міське населення Європи: мегалополіси, мігранти, 

міська політика. Особливості розподілу та розвитку міського населення міст 

США та Канади. Перенаселені міста Азії: проблеми та перспективи їх рішення. 

Проблеми та перспективи перерозподілу міського населення в Україні.  

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. 


