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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із об’єктно-предметною сутністю 

планування, отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних 

навичок в розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем з організації 

системи планування на всіх рівнях з застосуванням сучасних теорій та методів дослідження, 

набуття навичок розробки стратегічних планів та впровадження стратегічного плану 

розвитку ОТГ. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Географія світу: міста та 

регіони», «Картографія», «Вступ до урбаністичних студій».  

2. Володіти елементарними навичками аналізу просторового розвитку. 

3. Знати сучасні кількісні та якісні методи географічних досліджень, вміти їх застосовувати 

у науково-дослідницькій діяльності.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 

теоретичних та методичних засад планування, питань розробки планів та стратегій на 

регіональному та місцевому рівнях. Дисципліна спрямована на формування у студентів 

спеціальних професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань щодо 

геопланування регіонів з різною стратегією соціально-економічного розвитку. Окремими 

складовими дисципліни є вивчення історичних аспектів розвитку планування територій 

регіонів, теоретико-методологічних основ планування, видів планування територій, 

методичних питань планування територій регіонів, ієрархічної системи планування території 

України. Блок стратегічного планування передбачає опанування такими складовими, як 

технологія розробки стратегічного плану, моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного 

плану, стратегічне планування розвитку громад, розробку стратегічного плану розвитку 

територіальної громади. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягають у:  

1. знанні предметної області та розумінні професійної діяльності у сфері планування(ЗК2); 

2. оволодінні навичками використання інформаційних та комунікаційних технологій при 

вивченні планування території (ЗК5); 

3. здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена  суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його 

сталого  розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і  громадянина в Україні 

(ЗК11); 

4. формуванні у студентів здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та 

закономірностей розвитку планування територій на різних рівнях, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовуванні  різних видів та форм рухової активності для активного  відпочинку 

та ведення здорового способу життя (ЗК12); 

5. здатності брати участь у плануванні та виконанні наукових та  

науково-технічних проектів (СК1);  

6. здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1), знання і розуміння 

основних характеристик, процесів, історії і складу для дослідження трансформації 

планувальної структури міст (СК2); 

7. здатності працювати в колективах виконавців, у тому числі в  міждисциплінарних 

проектах (СК11). 
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність

) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 історичні аспекти розвитку планування 

територій, витоки планувальних 

стратегій, планувальні концепції 

організації Європейського простору 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

доповіді на 

семінарі, 

тематична 

контрольна 

робота 

(тести),виконан

ня творчих 

робіт, залік 

 до 4% 

1.2 класифікації, принципи, методи,  

основні типи планування;  

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

до 4% 

1.3 функції планування території; види 

планування територій; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.4 цільові настанови геопланування, 

операційні територіальні одиниці 

геопланування, геопланувальне 

зонування; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.5 особливості планування території на 

загальнодержавному рівні, 

регіональному рівні та місцевому рівнях; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота  

до 4% 

1.6 геопланування сільських регіонів з 

переважанням руральних видів 

діяльності, сільських урбанізованих зон 

та ареалів, особливості геопланування 

приморських регіонів; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.7 поняття й принципи стратегічного 

управління та стратегічного планування 

місцевого розвитку; нормативно-правові 

засади здійснення стратегічного 

планування; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.8 аналітичну складову розробки стратегії 

місцевого розвитку; технологію 

розробки стратегічного плану; сутність 

та організацію моніторингу та 

оцінювання в стратегічному плануванні; 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.9 стратегічне планування розвитку громад 
в контексті зміни підходів до 

регіонального розвитку в Європі та 

Україні  

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4 % 
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1.10 зміни в стратегічному плануванні з 

позицій концепції сталого розвитку, 

стратегічний аналіз;  

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

1.11 етапи підготовки оперативного плану 

реалізації місцевої стратегії, структуру та 

зміст оперативного плану. 

лекція 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

до 4% 

2.1 збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію для дослідження 

трансформації планувальної структури 

міст; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 

доповіді на 

семінарі, 

тематична 

контрольна 

робота 

(тести),виконан

ня творчих 

робіт, залік 

до 36% 

2.2 визначати операційні планувальні 

одиниці геопланування; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.3 проводити польові та лабораторні 

дослідження,  здійснювати 

типологічний аналіз геопросторового 

поєднання різних видів 

природокористування; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.4 впорядковувати і узагальнювати 

матеріали польових та лабораторних 

досліджень території для потреб 

планування, здійснювати  

геопланувальне зонування; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.5 використовувати інформаційні 

технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі 

геоінформаційного забезпечення 

використання ГІС, ДЗЗ – технологій в 

плануванні територій; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.6 виконувати дослідження планування 

територій на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.7 здійснювати геопланування сільських 

регіонів з переважанням руральних видів 

діяльності, сільських урбанізованих зон 

та ареалів, приморських територій; 

семінарське  

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
2.8 застосовувати моделі, методи і дані семінарське  
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природничих і суспільних наук, новітніх 

інформаційних технологій при розробці 

стратегічного плану розвитку  

територіальної громади. 

заняття, 

творча 

робота, 

самостійна 

робота 
3. комунікація: вироблення у студентів 

практичних навичок здійснення 

проектного дослідження і вирішення 

актуальних проблем із застосуванням 

відповідних методів і прийомів 

отримання, зберігання й здійснення 

первинної обробки емпіричних даних та 

їх належного представлення за 

допомогою сучасних технічних засобів  

семінарське  

заняття, 

презентація, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій, 

самостійна 

робота 

 

дискусії на 

семінарі, 

виконання 

творчих 

завдань, залік 

до 10% 

4. автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або управлінські рішення в системі планування й 

стратегування при: 

 аналізі та прийнятті управлінського 

рішення в системі планування, вивченні 

практики трансформацій планувальної 

структури міст,  визначенні 

операційних планувальних одиниць 

геопланування, здійсненні 

геопланувального зонування, 

геоплануванні сільських регіонів, 

сільських урбанізованих зон та ареалів, 

приморських територій, розробці 

стратегічного плану розвитку  

територіальної громади 

семінарські 

заняття, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій, 

самостійна 

робота 

доповіді на 

семінарі, 

виконання 

творчих 

завдань, 

дискусії, залік 
 

до 10% 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

                  Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
1. 

10 

1. 

11 

            

1. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття  з теорії географії, а 

також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + + + + + 

2. Аналізувати географічний потенціал території 

(Р04) 

           

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі 

в Україні (Р10) 

+ + + + + + + + + + + 

 
                  Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання (назва) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 

           

1. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття  з теорії географії, а також 

+ + + + + + + + + + 



7 
світоглядних наук (Р01) 

2. Аналізувати географічний потенціал території 

(Р04) 

+ + + + + + + + + + 

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі 

в Україні (Р10) 

+ + + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами доповідей на семінарах, виконання творчих робіт, написання 

письмових контрольних робіт та заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 – 1.11 (знання) – до 4% за кожен;  

 результати навчання – 2.1-2.8 (вміння) - до 36%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%;  

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10%  

 

7.1. Організація оцінювання.  
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

семінарських занять, розгляду конкретних планувальних ситуацій, передбачено виконання 

індивідуальних завдань, які виконуються у форматі презентацій.  

Упродовж семестру проводяться тематичні письмові контрольні роботи. Для 

визначення рівня досягнення результатів навчання, студенти презентують результати свого 

наукового дослідження та демонструють набуті навички.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку, що виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для 

успішних студентів.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки – 60 балів проводиться підсумкова семестрова контрольна робота (тестові завдання), 

максимальна оцінка за яку не може перевищувати 25 балів. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів до складання заліку не допускаються. 

Шкала відповідності 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Змістова частина 1. Теоретико-методологічні основи планування 

Тема 1.Історичні аспекти розвитку планування 

територій регіонів 
2 4 6 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи 

планування 
4 2 5 

Тема 3. Планування території: зміст і функції 

поняття. Види планування територій 
4 4 6 

Тема 4. Методичні питання планування 

територій регіонів 
4 4 5 

 Тема 5. Ієрархічна система планування 

території України 
4 2 5 

Тема 6. Геопланування регіонів з різною 

стратегією соціально-економічного розвитку 
2 2 6 

Змістова частина 2. Стратегічне планування, теоретичні засади та практика 

реалізації 
Тема 7. Стратегічне планування: основні 

поняття та нормативно-правове  забезпечення 
2 2 5 

Тема 8. Технологія розробки стратегічного 

плану. Моніторинг та оцінювання реалізації 

стратегічного плану 
2 4 6 

Тема 9. Стратегічне планування розвитку 

громад як інструмент реалізації нової 

регіональної політики 
2 2 5 

Тема 10. Розробка стратегічного плану розвитку 

об’єднаної територіальної громади: основні 

етапи 
2 2 6 

Тема 11. Впровадження стратегічного плану 

розвитку ОТГ 
2 2 5 

РАЗОМ 30 30 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год.,  

семінарські заняття – 30год.,  

самостійна робота – 60 год. 
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