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1. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Географія транспорту» є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної 

підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр».  

Методологія вивчення дисципліни повинна виходити із принципу єдності фізико- та економіко-географічних знань, 

який випливає із того, що рівень розвитку транспортних систем до певної міри може розглядатися як відносно автономний 

ресурс соціально-економічних територіальних систем, бо транспорт забезпечує зв’язки між усіма їх ланками. Більше того, 

завдяки транспорту територія і функціонує як соціально-економічна система. З огляду на це студенти повинні навчитися 

пов’язувати основні розділи дисципліни  «Географія транспорту» з іншими географічними дисциплінами і конкретні 

методичні прийоми використати при написанні курсових і випускних робіт.  

2. Мета та цілі курсу 

Мета дисципліни: є оволодіння студентами знаннями різноманітних і складних проблем територіальної організації 

транспортних систем як регіональних, так і галузевих, а також теоретико-методичними основами структурного аналізу 

транспортних систем. 
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Цілі: 

- визначити специфічні особливості розвитку транспортних систем в територіально-виробничих комплексах, 

системах розселення, а також участь транспорту в процесі природокористування; 

- характеризувати особливості транспорту як області суспільного виробництва, його вплив на розміщення 

промисловості, значущість кожного виду транспорту; 

- сформувати уявлення про транспортні мережі і транспортні системи, закономірності і типи їх розвитку, фактори 

формування; 

- вивчити географію шляхів сполучення окремих видів транспорту. 

 

3. Компетентності та програмні результати навчання  

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні компетентності та 

результати навчання: 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності предметної області географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів 

дослідження природних та суспільних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за 

умовами недостатності інформації. 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність узагальнювати основні категорії предметної області в контексті загальноісторичного процесу.Фахові 

компетентності: 

ФК 7. Знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, концепцій та принципів 

відповідно до спеціалізації. 

ФК 11. Здатність  доцільно і критично використовувати географічні поняття, концепції, парадигми, теорії, ідеї, 

принципи для пояснення письмовими, усними та візуальними засобами явищ і процесів на різних просторових рівнях 

(глобальному, регіональному, державному, в межах України, локальному).  

Програмні результати навчання: 



ПР 8.  Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних та суспільних систем і об’єктів 

ПР 10. Аналізувати склад і будову ландшафтної оболонки (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-

часових масштабах 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

 Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

3 кредити / 90 годин 16 18 56 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

2020-2021 н.р. VІ 106 Географія 3 Нормативний 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

STATISTICA, SPSS, MapInfo Professional 

7.  Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється на основі кредитно-модульної системи відповідно до вимог 

Болонського процесу із застосуванням модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів. Зараховуються 

бали, набрані при поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового оцінювання. При цьому обов’язково 

враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними 



рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу. 

 

8. Схема курсу 

Тиждень, дата, 

години (відповідно 

до розкладу 

навчальних занять) 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчального 

заняття 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

http://www.kspu.edu/F

orStudent/Shedule.asp

x  

Тема 1. Загальні основи географії 

транспорту. (тиждень 1, лк - 2 год.): 

1.Становлення географії транспорту та 

транспортної інфраструктури як 

окремого наукового напряму в Україні. 

2.Географія транспорту як наука. 

3.Предмет вивчення географії 

транспорту.  

4.Місце географії транспорту в системі 

географічних наук.  

5.Методи і завдання географії 

транспорту як галузі економічної 

географії.  

6.Основні терміни і поняття географії 

транспорту 

Лекція -2 год. 

Самостійна 

робота –4год. 

1-12 Конспект 

лекції 

2 

Тема 2. Поняття про транспорт та 

транспортну систему 

 (тиждень 2, сем. – 2 год.): 

1.Транспорт як специфічна галузь 

матеріального виробництва  

2.Значення, функції і структура 

Семінар – 2 год. 

Самостійна 

робота –4год. 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

8 

http://www.kspu.edu/ForStudent/Shedule.aspx
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транспорту. 

3.Транспортний фактор у розвитку 

суспільства 

4.Транспортні мережі і транспортні 

системи 

5.Функціональна організація 

транспорту.  

6.Транспортно-виробничі системи. 

Транспортна логістика. 

й [4] 

Тема 3. Залізничний транспорт  

 (тиждень 3-4, лк. - 2 год. сем.-2 год): 
1.Територіальна організація 

залізничного транспорту. Роль 

залізничного транспорту в транспортній 

системі.  

2.Географія залізничних вантажних 

перевезень. Проблеми територіальної  

організації залізничного транспорту  та 

шляхи їх вирішення. Електрифікація 

залізниць.  

3.Ринкові економічні відносини на 

залізничному транспорті. 

4.Поняття про функціональну структуру 

транспортної системи. Пасажирський і 

вантажний транспорт, магістральний і 

місцевий - як ланки функціональної 

структури транспортної системи. 

5. Поняття про транспортну 

інфраструктуру.  

Лекція -2 год 

Семінар – 2 год. 

Самостійна 

робота –4год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

10 

Тема 4. Автомобільний транспорт 

(тиждень 5-6, лк. - 2 год. сем.-2 год.).  

1.Територіальна організація 

автомобільного транспорту.  

2.Роль автомобільного транспорту в 

Лекція -2 год 

Семінар – 2 год. 

Самостійна 

робота –4год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

Виконання 

завдань 

10 



транспортній системі України та інших 

країн.  

3.Організаційно-управлінська структура 

автомобільного транспорту. Густота 

автомобільних шляхів та забезпеченість  

ними окремих   регіонів.  

4.Основні напрями раціоналізації 

територіальної організації 

автомобільного транспорту. 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

Тема 5. Морський транспорт  

 (тиждень 7-8,  лк- 2 год., практ. -2 

год.). 

1.Територіальна організація морського 

транспорту.  

2.Роль морського транспорту в 

транспортній системі країн світу. 

3.Характеристика морського транспорту 

по басейнах. Забезпечення морським 

транспортом  зовнішніх і внутрішніх 

транспортно-економічних зв’язків. 

4.Основні морські порти, структура їх 

вантажообороту. Морські пасажирські 

перевезення, їх динаміка. 

5. Основні напрями перспективного 

розвитку морського транспорту.  

6. Проблеми модернізації і заміни 

морського торговельного флоту 

Лекція – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

Самостійна 

робота 4год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

10 

 Тема 6. Внутрішній водний 

транспорт (тиждень 9,  лк- 2 год.) 

1.Територіальна організація 

внутрішнього водного транспорту.  

2.Роль магістральних і малих річок у 

внутрішніх водних перевезеннях, 

Лекція – 2 год. 

Самостійна 

робота -4год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

2 



структура вантажних перевезень. 

3.Взаємодія внутрішнього водного і 

залізничного транспорту. Основні порти  

та пристані, структура їх  

вантажообороту.  

4.Пасажирські перевезення на водних 

магістралях.  

5.Основні проблеми вдосконалення 

територіальної організації внутрішнього 

водного транспорту на сучасному етапі. 

 

 Тема 7. Повітряний 

транспорт(тиждень 10,  пр- 2 год.) 

Територіальна організація повітряного 

1.транспорту. Роль повітряного 

транспорту в пасажирських перевезеннях 

країн світу. 

2. Конкурентна спроможність його із 

залізничним та морським при здійсненні 

перевезень на великі відстані.  

3.Мережа повітряних шляхів. Основні 

аеропорти, їх класифікація.  

4.Сезонна нерівномірність перевезень. 

Повітряний транспорт і міждержавне 

співробітництво 

Семінар – 2 год. 

Самостійна 

робота 4год 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

8 

Модуль 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ 

http://www.kspu.edu/F

orStudent/Shedule.asp

x 

Тема 8. Спеціалізовані та 

нетрадиційні види транспорту 

(тиждень 11, лк – 2 год.) 
1.Традиційні і нові види транспорту. 

2.Основні функції транспортних систем. 

3.Фактори, які визначають формування 

Лекція – 2 год. 

Самостійна 

робота –4год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

 

2 
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галузевої структури регіональних 

транспортних систем. 

4.Матеріальне виробництво як фактор 

формування транспортних систем.  

5.Транспортні системи і агропромислові 

комплекси. 
Тема 9. Організація та принципи 

управління транспортом (тиждень 12, 

практ – 2год.) 

1.Специфіка організаційно-

управлінської структури транспортної 

системи в нових умовах 

господарювання.  

2.Форми власності на транспорті. Схема 

управління окремих галузевих 

транспортно-виробничих систем 

(залізничного, автомобільного, 

морського, внутрішнього водного, 

повітряного і трубопровідного) та 

проблеми її вдосконалення.  

3. Пасажирські перевезення, їх 

класифікація, міські, міжміські та 

приміські пасажирські перевезення та їх 

реалізація окремими видами 

транспорту. 

Практична 

робота – 2 год. 

Самостійна 

робота –4год 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

8 

Тема 10. Основні функції та напрями 

маркетингу на транспорті (тиждень 

13, лк – 2 год.) 

1.Методичні основи дослідження 

лінійних елементів територіальної 

структури транспортної системи. 

2.Показники забезпеченості території 

мережею шляхів сполучення : густота 

шляхів сполучення в розрахунку на 

Лекція – 2 год. 

Самостійна 

робота – 4 год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

 

2 



одиницю площі території; формули 

Е.Енгеля, Ю.Успенського, Л. 

Василевського. М.Колосовського та ін. 

3.Поняття про транспортну доступність 

території.  

4.Класифікація транспортних 

магістралей.  

5.Основні критерії  класифікації 

транспортних магістралей.  

6.Основні критерії класифікації  

залізниць, внутрішніх водних  шляхів, 

морських шляхів, автомобільних 

шляхів. 

Тема 11. Транспортно-географічне 

дослідження міського громадського 

транспорту (тиждень 14, практ – 

2год.) 

1.Особливості розвитку і розміщення 

транспорту світу. Типологія світових 

транспортних систем.  

2.Поняття про територіальну структуру 

транспортної системи. Територіальна 

структура і територіальна організація 

транспортної системи. Лінійні, пунктові 

та ареальні елементи територіальної 

структури транспортної системи. 

3.Транспортні пункти і вузли як основні 

пунктові елементи територіальної 

структури транспортної системи. 

Класифікація залізничних станцій і 

вузлів, морських і річкових портів  та 

пристаней, автотранспортних пунктів. 

4.Типологія транспортних вузлів. 

Методи кількісної оцінки географічного 

Практична 

робота – 2 год. 

Самостійна 

робота – 4 год 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 

8 



положення транспортних вузлів на 

магістралях. Специфіка утворення 

ареальних елементів територіальної 

структури транспортної системи. 

5.Фактори, які визначають 

територіальну структуру транспортної 

системи. 

 

Тема 12. Особливості розвитку 

транспортної системи України. 

(тиждень 15, лк – 2 год.) 

1.Транспортна система України, 

специфіка її галузевої, функціональної  

та територіальної структур.  

2.Транспортні системи суспільно-

економічних районів і підрайонів. 

Забезпеченість регіонів шляхами 

сполучення.   Співвідношення 

вантажного і пасажирського 

транспорту, магістрального і місцевого. 

3.Інтегральні транспортні вузли та 

структура їх вантажообороту. 

4. Проблеми раціоналізації галузевої, 

функціональної та територіальної  

структур транспортної системи України 

та її регіонів.  

5.Територіальна організація 

трубопровідного транспорту. Роль 

трубопровідного транспорту в 

транспортній системі країн світу. 

6.Географія нафто- і газопроводів. 

Проблеми територіальної організації 

трубопровідного транспорту та шляхи 

їх вирішення. Будівництво нових 

Лекція – 2 год. 

Самостійна 

робота – 4 год 

1-12 Конспект 

лекції 

 

 

2 



експортних трубопроводів і терміналів. 

7.Екологічні аспекти функціонування 

трубопровідного транспорту, його 

взаємодія з іншими видами транспорту 

(морським, залізничним тощо). 

 Тема 13. Поняття про транспортні 

коридори. (тиждень 16, пр – 2 год.) 

1.Транспортно-комунікаційні коридори 

України.  

2.Сучасний стан розвитку транспортних 

коридорів в Україні.  

3.Проблеми і перспективи розвитку 

транспорту України в період становлення 

ринкової економіки.  

4.Вплив природних умов та ресурсів на 

формування регіональних і галузевих 

транспортних систем.  

5.Транспортні системи як один із 

факторів антропогенного впливу на 

навколишнє середовище. 

 

Практична 

робота – 2 год. 

Самостійна 

робота – 4 год 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 
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 Тема 14. Інтермодальні 

транспортні системи (тиждень 117, 

практ – 2 год.) 

1.Типи транспортних систем світу. 

2.Транспортні системи європейського 

типу (Західна та Центральна Європа, 

Японія).  

3.Регіональні транспортні системи 

північного-американського типу (США, 

Канада, Австралія).  

4.Транспортна система країн СНД. 

5.Транспортна система азіатського типу. 

Транспортна система Латинської 

Практична 

робота – 2 год. 

Самостійна 

робота – 4 год 

1-12 Виконання 

завдань 

відповідно 

до 

методичних 

рекомендаці

й [4] 
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Америки.  

6.Транспортна система Африки. 

7.Розвиток транспортних систем і систем 

міських і сільських поселень. 

8.Транспортна рухливість населення, її 

види та методи дослідження. Фактори, які 

визначають рухливість міського та 

сільського населення. 

 

 

  



9. Система оцінювання та вимоги 

1.  МОДУЛЬ 1 - ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВА 

СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

 

№ Форма контрольного заходу Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

1 Лекції 1 лекційне заняття -2 бали  (5 лекційних 
заняття. Максимальна кількість 
балів – 10) 

10 

2 Практична робота 1 практичне заняття – 8балів (всього 5 
практичне заняття , максимальна кількість 
балів – 40) 

40 

 Всього  50 

МОДУЛЬ 2 - МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестровий (підсумковий) контроль з дисципліни «Географія транспорту» визначено навчальним планом як залік, у 

зв’язку з цим, в кінці курсу виконується підсумкова розрахункова робота, яка оцінюється максимум у 12 балів. Студенти 

можуть також додатково отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань та проходження 

дистанційних освітніх курсів (зокрема, MOOC ESRI, NASA ERSET та ін.). 

Підсумкова оцінка за вивчення предмета виставляється за шкалами: національною, 100 – бальною, ECTS і фіксується у 

відомості та заліковій книжці здобувача вищої освіти. Складений залік з оцінкою «незадовільно» не зараховується і до 

№ Форма контрольного заходу Критерії оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

 Лекції 1 лекційне заняття -2 бали(3 лекційних 
заняття. Максимальна кількість 
балів – 6.) 

6 

1 Практична робота 1 практичне заняття – 8 балів (всього 

4семінарських ,максимальна кількість балів – 
32) 

32 

 Всього  38 



результату поточної успішності не додається. Щоб ліквідувати академічну заборгованість з навчальної дисципліни, здобувач 

вищої освіти складає іспит повторно, при цьому результати поточної успішності зберігається. 

Структура проведення семестрового контролю відображається доводиться до відома здобувачів вищої освіти на 

першому занятті. 

Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку успішності», складається з урахуванням 

результатів поточного, атестаційного й семестрового контролю і оформлюється: за національною системою, за 100-бальною 

шкалою та за шкалою ЕСТS 

 
100-бальна 

система 
оцінка 
ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен, 

диференційований 

залік 

залік 

90-100 A відмінно  
 

зараховано 
82-89 B 

добре 
74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63  

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано 

з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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