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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 географічного дослідження АТУ 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», «Історична географія», «Географія світу: 
міста та регіони». 

2. Знання теоретичних основ суспільної географії, теорій та концепцій 
просторового розвитку суспільства. 

3. Володіння елементарними навичками аналізу просторового розвитку, його 
стратегування. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Адміністративно-територіальний устрій» є однією із 

складових підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Урбаністика та міське 
планування» із спеціальності 106 «Географія». В ній розкриваються особливості 
структури та розвитку адміністративно-територіального устрою України, його 
значення для стратегування та планування розвитку території країни та її регіонів, 
суспільно-географічні основи, концепції, методологія управління територією, аналізу 
розвитку території, територіальної організації суспільства. Розкрито чинники та 
ресурсну базу розвитку ОТГ: відмінності людського потенціалу, структури 
господарського комплексу, гуманітарної сфери, розвитку житлової забудови, 
екомережі. Розкрито модель формування реформи децентралізації та її впливу на 
мозаїку територіальних громад та нових районів України. 

4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни полягають у: 
здатність застосовувати знання щодо адміністративно-територіального устрою у 

практичних ситуаціях (ЗК1) 
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні у 
контексті розвитку місцевого самоврядування та АТУ (ЗК11); 

здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, 
історії і складу АТУ України (СК2) 
 

 
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 концепції АТУ Лекція 
семінарське заняття, 
самостійна робота 

 
 
 
 

 
 
 
 1.2 методологію суспільно- Лекція, самостійна 



географічного дослідження розвитку 
АТУ 

робота  
 

виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 

творчих робіт, 
дискурс, залік 

 

 
 
 
 
 

До 45% 

1.3 методики суспільно-географічного 
дослідження розвитку АТУ, методи 
аналізу розвитку АТУ 

Лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 
1.4 методики планування оптимальної 

організації території  
Лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 
1.5 законодавчу та нормативну базу 

формування та розвитку АТУ 
Лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 
1.6 інформаційне забезпечення 

формування та розвитку АТУ 
Лекція, семінарське 
заняття, самостійна 

робота 
1.7 ресурсний потенціал регіону Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 
робота 

1.9 геодемографічне забезпечення 
розвитку АТУ 

Лекція, самостійна 
робота 

1.8 концепцію реформи АТУ в Україні Лекція, самостійна 
робота 

1.9 історико-географічні передумови 
реформи АТУ 

Лекція, самостійна 
робота 

1.10 сучасний АТУ України Лекція, самостійна 
робота 

 
2.1 володіти способами  і прийомами 

розробки документів проєктування 
АТУ 

семінарське заняття, 
самостійна робота виступи на 

семінарських 
заняттях, 

виконання 
творчих робіт, 
дискурс, залік 

 

до 15% 

2.2 володіти методами збору первинних 
даних, підбору матеріалів для 
обґрунтуванням просторового 
розвитку та управління ним 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

2.3 володіти навичками застосування 
методів суспільно-географічного 
аналізу розвитку АТУ України 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

2.4 розробляти пропозиції щодо 
напрямів розвитку Столичного 
регіону 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

виступи на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 

творчих робіт, 
дискурс, залік 

 

до 30% 2.5 визначати економічну та соціальну 
ефективність АТУ 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

2.6 давати оцінку відповідності АТУ 
напрямам розвитку території 

семінарське заняття, 
самостійна робота 

3.1 комунікація: вироблення у 
студентів практичних навиків 
комунікації 

семінарське заняття виступи на 
семінарських 

заняттях, 
дискурс, залік 

 

до 5% 
 

автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої 
відповідальності за професійні та/або управлінські рішення при: 
4.1 аналізі та прийнятті рішень щодо семінарське заняття виступи на до 5% 



аналізу та оцінки ефективності АТУ семінарських 
заняттях, 

виконання 
творчих робіт, 
дискурс, залік 

 
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 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 

Пояснювати особливості організації 
географічного простору(Р03) 

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

 
7. Схема формування оцінки: 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 
написання письмових контрольних робіт, виступів на  семінарських заняттях, заліку.  

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

• результати навчання – 1.1 – 1.10 (знання) – до 45%;  
• результати навчання – 2.1-2.3 (вміння) - до 15%;  
• результати навчання – 2.4-2.6 (вміння) - 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 

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 
виконанні 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 оцінок 

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

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
№ 

п/

п 

Назва теми Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

1 Науково-методологічні засади формування 
АТУ 

2  4 

2 
Трансформація АТУ на історико-географічних 
зрізах розвитку території України. Історико-
географічне районування території України 

2 2 
8 

3 Інформаційна база вивчення АТУ 2  3 

4 
Європейський досвід запровадження 
номенклатури територіальних одиниць для 
статистики (NUTS) та перспективи для 
України 

2  

 
7 

5 Схеми макроекономічного районування 
території України 

2 2 6 

6 Суспільно-географічні засади визначення 
спроможності територіальних громад 

2 2 6 

7 Ресурсна база розвитку територіальних громад 
в Україні 

4 2 8 

8 
Місцеве самоврядування в системі реформи 
адміністративно-територіального строю в 
Україні. Правова база реформи АТУ в Україні 

2 
 

4 

9 Формування ОТГ у 2015-2020 рр. 2  2 

10 
Мережа нових адміністративних районів 
України. Основні співвідношення нових 
одиниць АТУ України 

2 
2 

4 

11 Ефективність АТУ України 2 2 2 

Всього 24 12 54 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Практичні заняття - 12 год. 
Самостійна робота – 54 год. 
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