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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми про загальні закономірності та особливості становлення та розвитку 
сільської місцевості із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних і 
суспільних об’єктів та 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», «Географія України». 
2. Знання теоретичних основ суспільної географії, економічної та соціальної географії, 

концепцій регіонального розвитку. 
3. Володіння навичками аналізу розвитку території. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Пропонуються методологічні підходи дослідження сільської місцевості України. 

Надається характеристика особливостей розвитку сільської місцевості України. 
Розкриваються засади географічного аналізу та синтезу знань щодо розвитку сільської 
місцевості. Здійснюється всебічний аналіз природи, населення, господарства, їх взаємодії у 
сільській місцевості України. 

Навчальна дисципліна «Географія сільської місцевості» є однією із складових 
підготовки фахівців за освітньою програмою «Урбаністика та міське планування» із 
спеціальності 106 «Географія». 

4. Завдання навчальної дисципліни: 
–  сформувати у студентів здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
географії сільської місцевості, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя сільського жителя (ЗК-2);  

– розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і 
професійній діяльності (ЗК-3);  

– здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми сільської місцевості (ЗК-9);  
– вміння аналізувати склад і будову сфер географічної оболонки у частині впливу на 

розвиток сільської місцевості на різних просторово-часових рівнях (ФК-5). 

 
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 загальнонаукові та географічні 
засади становлення географії 
сільської місцевості 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виступи на 
семінарських 

4% 

1.2 місце географії сільської місцевості в 
системі географічних наук та зв’язки 
з іншими науками 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.3 методологію географії сільської 
місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.4 методи географічного дослідження 
сільської місцевості 

лекція 
семінарське заняття 4% 



1.5 етапи становлення географії 
сільської місцевості 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

заняттях, 
виконання 

творчих робіт, 
презентація, 

дискурс, 
контрольна 

робота, залік 
 

4% 

1.6 місце і роль природного середовища 
у розвитку сільської місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.7 демогеографічні фактори розвитку 
сільської місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.8 географічні відмінності усталених 
господарських типів у сільській 
місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.9 географічні особливості якості життя 
та доступності послуг у сільській 
місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

1.10 географічні аспекти інфраструктури 
сільської місцевості  

лекція 
семінарське заняття 4% 

1.11 екологічні проблеми сільської 
місцевості 

лекція 
семінарське заняття 4% 

1.12 сільську місцевість у контексті 
реформи децентралізації та зміни 
АТУ в Україні 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

4% 

2.1 визначати регіональні відмінності 
розвитку сільської місцевості 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

Виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 

творчих робіт, 
презентація, 

дискурс, 
контрольна 

робота, залік 

до 12% 
2.2 аналізувати взаємодію міста і 

сільської місцевості 
лекція 

семінарське заняття 
самостійна робота 

2.3 володіти навичками застосування 
методів географічного аналізу 
сільської місцевості 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

2.4 визначати стратегічні напрями для 
розвитку сільської місцевості  

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

До 30% 
2.5 давати характеристику розвитку 

сільської місцевості 
лекція 

семінарське заняття 
самостійна робота 

2.6 реалізувати результати 
географічного аналізу розвитку 
сільських територій 

лекція 
семінарське заняття 
самостійна робота 

3.1 комунікація: вироблення у 
студентів практичних навиків 
географічного аналізу та 
застосування географічних підходів 
до забезпечення розвитку сільських 
територій із залученням прийомів 
отримання, зберігання й 
опрацювання геопросторових даних 

семінарське заняття 
 

Виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 

творчих робіт,  
презентація, 

дискурс, 
контрольна 

робота, залік 

до 5% 
 

4.1 автономність та відповідальність: 
розуміння особистої 
відповідальності при аналізі та 
прийнятті управлінських рішень 

 Виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 

До 5% 



щодо перспективного розвитку 
сільської місцевості.  

творчих робіт,  
презентація, 

дискурс, 
контрольна 

робота, залік 

5. 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 1.10 1.1
1 

1.1
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 

4.1 

Визначати основні характеристики, процеси, 
історію і склад географічної оболонки (ПРН-6) 

              + + + +   

Використовувати польові та лабораторні 
методи для аналізу природно і суспільно-
географічних об’єктів і систем (ПРН-8) 

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

Дотримуватися морально-етичних аспектів 
досліджень, інтелектуальної та академічної 
доброчесності, професійного кодексу 
поведінки, вміти зберігати та примножувати 
моральні культурні наукові цінності і 
досягнення суспільства, діяти у 
полікультурному середовищі (ПРН-13) 

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

Демонструвати здатність проводити самостійні 
дослідження природно- та суспільно-
географічних об’єктів, систем і процесів у 
географічній оболонці за польових і 
лабораторних умов (ПРН14) 

+ + + + +              +  

Виявляти державницьку і громадянську 
позицію у професійній діяльності, 
використовувати комунікативні навички і 
технології, ініціювати запровадження методів 
комунікативного менеджменту на практиці, 
вміти реалізувати свої права та обов’язки як 
члена суспільства (ПРН-16) 

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

 
7. Схема формування оцінки: 
           Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 
результатами написання письмових контрольних робіт, роботи на семінарах, 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 – 2.1-2.3 (вміння) - до 12%;  
• результати навчання – 2.4-2.6 (вміння) - до 30%;  
• результати навчання – 3.1 (комунікація) - до 5%; 
• результати навчання – 4.1 (автономність та комунікація) – до 5%.  

 
7.1. Форми оцінювання студентів 

У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 
семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 

Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 
сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських заняттях та 
відповідей тематичних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: Робота на семінарських заняттях оцінюється по виконанню, 
відповідно до графіка проведення семінарських 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 

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

  
  



88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

№ п/п 
Назва лекції Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

1 Онтологічний статус дисципліни „Географія 
сільської місцевості” 

2 2 10 

2 Етапи становлення географії сільської 
місцевості 

2 2 10 

3 Методи суспільно-географічного дослідження 
сільської місцевості  

2 2 10 

4 Місце і роль природного середовища у 
розвитку сільської місцевості в Україні 

2 2 10 

5 Демогеографічні закономірності розвитку 
сільської місцевості в Україні 

2 2 10 

6 Географічні відмінності усталених 
господарських типів у сільській місцевості 
України 

4 2 10 

7 Географічні особливості якості життя та 
доступності послуг у сільській місцевості 
України 

2 4 10 

8 Географія інфраструктури сільської місцевості 
України 

2 2 10 

9 Екологічні проблеми сільської місцевості  2 4 10 

10 Сільська місцевість у контексті реформи 
децентралізації та зміни АТУ в Україні  

4 4 10 

 ВСЬОГО 24 26 100 

 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Семінарські заняття - 26 год. 
Самостійна робота – 100 год. 
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