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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері територіальної організації 
соціуму та виробити практичні навички з вибору й обґрунтування рішень щодо її 
оптимізації. Основний зміст дисципліни ґрунтується на застосуванні сучасних теорій 
та методів соціогеографічного дослідження містобудівних процесів із використанням 
комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Економічна 

географія», «Соціальна географія», «Вступ до урбаністичних студій», «Географія 
України», «Методи урбаністичних досліджень». 

2. Знання теоретичних основ суспільної географії, економічної географії, 
соціальної географії. 

3. Володіння навичками аналізу просторового розвитку, методами 
урбаністичних досліджень. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Географія Києва 

та метрополітенського регіону» є однією із складових підготовки бакалаврів за 
освітньою програмою «Урбаністика та міське планування» галузі знань 10 
Природничі науки зі спеціальності 106 Географія. Розкриваються особливості 
структури та соціально-економічного розвитку Столичного регіону, стратегування та 
планування розвитку його території. Аналізуються передумови та ресурсна база 
розвитку Київського метрополітенського регіону, просторові відмінності людського 
потенціалу, галузева та територіальна структури господарського комплексу, 
гуманітарної сфери, розвитку житлової забудови, екомережі, туризму та рекреації в 
регіоні. Розкриваються суспільно-географічні підходи до стратегування та планування 
території Київського метрополітенського регіону на різних ієрархічних рівнях. 

4. Завдання:  
- здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу щодо особливостей 

розвитку регіону із великим містом (ЗК-4); 
- здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань 

щодо особливостей розвитку регіону із великим містом (ЗК-7); 
- вміння працювати як самостійно, так і в команді (ЗК-12); 
- вміння самостійно досліджувати, аналізувати просторово-часові 

параметри організації природи, населення та господарство і взаємозв’язків між 
ними щодо особливостей розвитку метрополітенського регіону із великим містом 
(ФК-8); 

- вміння пояснювати особливості геопросторової організації природи, 
населення і господарства метрополітенського регіону та України, розуміти та 
пояснювати стратегію її сталого розвитку (ФК-9).  

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 
Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

Методи 
оцінювання та 

Відсоток у 
підсумковій 



Код Результат навчання 
і навчання пороговий 

критерій 
оцінювання  

оцінці з 
дисципліни 

1.1 концепції управління розвитком 
регіону 

лекція 
 

Контрольні 
роботи, 

виконання 
практичних 

робіт, творчих 
аналітично-

розрахункових 
робіт, 

презентація, 
дискурс, залік 

4% 

1.2 методологію суспільно-
географічного дослідження розвитку 
метрополітенського регіону  

лекція 
4% 

1.3 методику суспільно-географічного 
дослідження розвитку 
метрополітенського регіону  

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.4 методи аналізу розвитку 
метрополітенського регіону  

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.5 методику планування оптимальної 
організації території 
метрополітенського регіону  

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.6 законодавчу та нормативну базу 
розвитку регіону з міською 
агломерацією 

лекція, практичне 
заняття, самостійна  

робота 
4% 

1.7 рівень розвитку ресурсного 
потенціалу метрополітенського 
регіону  

лекція, практичне 
заняття, самостійна  

робота 
4% 

1.8 рівень геодемографічного розвитку 
метрополітенського регіону 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.9 рівень господарського розвитку 
метрополітенського регіону 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.10 рівень розвитку гуманітарної сфери 
метрополітенського регіону 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

1.11 екологічні проблеми та екомережу 
метрополітенського регіону 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота   
4% 

1.12 геостратегування та геопланування 
розвитку метрополітенського регіону 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 
4% 

2.1 володіти способами  і прийомами 
розробки документів планування 
території  

практичне заняття  Контрольні 
роботи, 

виконання 
практичних 

робіт, творчих 
аналітично-

розрахункових 
робіт, 

презентація, 
дискурс, залік 

до 12% 

2.2 володіти методами збору первинних 
даних, підбору матеріалів для 
геопланування та геостратегування 
розвитку метрополітенського регіону 

практичне заняття  

2.3 володіти навичками застосування 
методів урбаністичних досліджень 
для аналізу/оцінки розвитку Києва та 
метрополітенського регіону 

практичне заняття  

2.4 розробляти пропозиції щодо 
напрямів розвитку Київського 
метрополітенського регіону 

практичне заняття  Виконання 
практичних 

робіт, творчих 
до 30% 



2.5 визначати економічну та соціальну 
ефективність розвитку Київського 
метрополітенського регіону 

практичне заняття аналітично-
розрахункових 

робіт, 
презентація, 

дискурс, 
контрольні 

роботи, залік 

2.6 визначати напрями ефективної 
реалізація рішень заходів з розвитку 
Київського метрополітенського 
регіону 

практичне заняття 

3.1 комунікація: вироблення у 
студентів комунікативних навичок, 
навичок ведення дискусії 

практичне заняття, 
презентація, 

дискусія 
 

Виконання 
практичних 

робіт, творчих 
аналітично-

розрахункових 
робіт, 

презентація, 
дискурс, 

контрольні 
роботи, залік 

до 5% 

4.1 автономність та відповідальність: 
розуміння особистої 
відповідальності при аналізі та 
прийнятті управлінських рішень в 
сфері управління міським розвитком 

 

 до 5% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

Результати навчання дисципліни   
 
Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1
0 1.11 1.1

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 
 

4.1 

1. Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію в галузях предметної області 
географічних наук (ПРН 1)  

+ + +    + + + + + +    + + +  + 

2. Демонструвати уміння проводити польові 
та лабораторні урбоекологічні дослідження 
(ПРН 5)  

  + + + + + + + + + + + + + + + + +  

3. Застосовувати моделі, методи і дані 
природничих і суспільних наук, 
інформаційних технологій тощо при вивченні 
формування і розвитку об’єктів і процесів 
географічної оболонки (ПРН 7)  

 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4. Виконувати дослідження географічної 
оболонки та її сфер за допомогою кількісних 
та якісних методів аналізу (ПРН 9)  

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Аналізувати склад і будову природно- та 
суспільно-географічних об’єктів і систем 
(відповідно до спеціалізації) на різних 
просторово-часових рівнях (ПРН 10)   

+ +     + + + + +    +    + + 

7. Знати і застосовувати теорії, парадигми, 
концепції та принципи в галузях предметної 
області урбаністичної географії (ПРН 12) 

+ + + + + + + + + + +  + + + + + + +  

8. Демонструвати здатність проводити 
самостійні дослідження природно- та 
суспільно-географічних об’єктів, систем і 
процесів у географічній оболонці за польових 
і лабораторних умов (ПРН 14)  

  + + + + + + + + + + + + +    + + 



7. Схема формування оцінки: 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 
результатами написання письмових контрольних робіт, виконання практичних робіт, 
заліку.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування 
на належному рівні така:  

• результати навчання – 1.1 – 1.12 (знання) – до 4% за кожен;  
• результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.3) - до 12%;  
• результати навчання – 2 (вміння РН 2.3-2.6) - до 30%;  
• результати навчання – 3.1 (комунікація) - до 5% 
• результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) – до 5%  

 
7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна заліком. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом 

семестру є сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на практичних 
заняттях та виконанні тематичних контрольних робіт.  

Організація оцінювання: Робота на практичних заняттях оцінюється по 
виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. Тематичні 
контрольні роботи проводяться у тестовій формі. 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 
балів. Для студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований 
мінімум) кількість, обов’язковою умовою для отримання допуску до заліку є 
написання рефератів за питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час заліку – 40, мінімальна кількість балів, що 
додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на 
залік). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка», введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

№ п/п 
Назва теми Кількість годин 

лекції практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

1 Онтологічний статус географії столичного 
регіону 

2   

2 Науково-методологічні засади дослідження с 
столичного регіону  

2 2  

3 Регіонознавство. Етапи розвитку вітчизняного та 
світового регіонознавства як науки та практики  

2  5 

4 Інформаційна база вивчення Києва та 
метрополітенського регіону 

2 2 5 

5 Суспільно-географічне положення Київського 
метрополітенського регіону  

2 2  

6 Ресурсна база розвитку Київського 
метрополітенського регіону 

2 2 5 

7 
Столичний регіон в системі реформи 
адміністративно-територіального устрою в 
Україні. Закон про Столицю України – міст-герой 
Київ 

2 2 
 

8 Географія населення Київського 
метрополітенського регіону 

2 2 5 

9 Система розселення населення Київського 
метрополітенського регіону 

2 2 5 

10 
Процеси урбанізації в Київському 
метрополітенському регіоні. Проблеми житлової 
забудови регіону. 

2 
4 

5 

11 Географія промисловості Київського 
метрополітенського регіону 

2 2 10 

12 Агробізнес Київського метрополітенського 
регіону 

2 2 5 

13 Київ та метрополітенський регіон як центр 
розвитку ІТ в Україні 

2 2 5 

14 Гуманітарна сфера Київського 
метрополітенського регіону 

2 4 10 

15 Екологічні проблеми та розвиток екомережі 
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