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Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять змістових модулів та 

виступити з презентацією чи інформуванням додатково 

(оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна забезпечує формування у здобувачів 

освіти професійно-орієнтованої компетентності 

закономірностей формування та функціонування 

транспортних і логістичних систем (країни і окремих 

регіонів) та спрямована на засвоєння теоретичних і 

практичних знань про особливості транспортних і 

логістичних систем і територіальної організації 

продуктивних сил і суспільства загалом, раціонального 

використання природних ресурсів і охорони оточуючого 

середовища, взаємодії природи і суспільства. 

Чому це треба вивчати? Мета: вивчити науково-методичні основи географії 

транспорту та просторові особливості транспортної і 

логістичної систем України. 

Яких результатів можна Розуміти застосування та роль географічної науки для 
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досягнути? суспільства та у господарській діяльності; завдання і 

функції транспорту та транспортних систем; елементи 

територіальної структури транспортних систем;  

особливості розвитку і розміщення основних видів 

транспорту України: автомобільного, залізничного, 

трубопровідного, морського, річкового, авіаційного;  

географію міжнародних транспортних коридорів України;  

основні поняття логістики, методологію та наукову базу 

логістики; об’єкти логістичного управління; види логістики; 

економічну ефективність логістики; сучасні тенденції 

розвитку логістики. 

Вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

визначити основні економічні показники логістики і роботи 

транспорту; розкрити взаємозв’язки різних видів 

транспорту та особливості формування транспортних 

вузлів; дати характеристику основних видів транспорту 

України; розкрити просторові особливості розміщення 

основних видів транспорту в Україні; аналізувати 

організації та види логістичних послу 

Бути здатним застосовувати знання із географії транспорту 

в освітньому процесі при викладанні дисциплін 

географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання і розуміння основних 

характеристик, процесів, історії і складу природи та 

суспільства, а також причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку та взаємодії природи і суспільства й уміння їх 

використовувати у професійній, соціальній та педагогічній 

діяльності.  

Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за 

допомогою відповідних методів і технологічних та 

програмних засобів у польових і лабораторних умовах, а 

також застосовувати різні методи досліджень процесів 

регіоналізації, уміння ідентифікувати, аналізувати й 

оцінювати економічні, соціальні та екологічні проблеми 

регіонів у їх просторовій перспективі. 

Здатність застосовувати знання із географії транспорту в 

освітньому процесі. 

Зміст дисципліни Предмет і завдання географії транспорту. Транспорт і його 

особливості як галузі матеріального виробництва та сфери 

обслуговування. Транспортні мережі і транспортні 

системи. Закономірності і типи їх розвитку. Функціональна 

організація транспорту. Транспортно-виробничі системи. 

Структурні особливості транспортної системи України. 

Транспортно-комунікаційні коридори України. Поняття 

логістики, її функції та завдання. Методологічні основи 

логістики. Концепції логістики. Об’єкти логістичного 

управління. Виробнича і транспортна логістика. Логістика 

розподілення і складування. Економічна ефективність 

логістики. Сучасні тенденції р 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних 

занять, самостійної роботи, проблемних бесід; 

використання методу кейсів, творчих індивідуальних 



завдань; виконання модульного та підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Географія глобалізаційних процесів; Географія культури та 

релігії; Географія людської діяльності; Географія 

населення; Географія туризму; Геоекономіка; 

Геоурбаністика; Економічна і соціальна географія України;  

Основи теорії суспільної географії; Політична географія; 

Регіональна економічна і соціальна географія.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія 

зарубіжних країн : навч. посібник. Київ : Академія, 

2007.  704 с.  

2. Голіков А. П., О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, 

Черномаз П. О. Економіка зарубіжних країн: навч. 

посібник. Київ : ЦУЛ, 2008. 404 с. 

3. Олійника Я. Б. Географія світового господарства (з 

основами економіки) : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 

640 с. 

4. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. 

Одеса : Астропринт, 2001. 651 с. 

5. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: 

навч. посіб. Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 

2003. 444 с 

Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, модульних контрольних 

робіт, підсумкового контрольного тексту, індивідуально-

навчально дослідні завдання 

Підсумковий контроль Іспит 

 

Розробник   Максютов Андрій Олексійович 


